ROMANIA
JUD HUNEDOARA
COMUNA GURASADA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA

Nr.

18

/ 2010

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a aparatului de specialitate al
primarului, a Instituţiilor şi Serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului
Local al comunei Gurasada
Consiliul local al Comunei GURASADA,
Judeţul Hunedoara;

Analizând nota de fundamentare a primarului comunei Gurasada prin care se
propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al
primarului, în care sunt cuprinse şi funcţiile de primar, viceprimar şi secretarul comunei,
a Instituţiilor şi serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local al
comunei Gurasada cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit OUG
nr.63/2010;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului nr.6584/08.07. 2010, prin care s-a
comunicat că numărul maxim de posturi la nivelul comunei Gurasada este de 18 ,
calculat în funcţie de numărul locuitorilor unităţii administrativ teritoriale existent la data
de 31.12.2009 si avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4888227 din data
de 20 iulie 2010 ;
În conformitate cu Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, ale art.107 din Legea nr.188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici republicată (2), cu modificările si completările ulterioare, cu Legea
nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. III şi VI din O.U.G.nr.63/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , precum si
pentru stabilirea unor măsuri financiare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. (a), coroborat cu alin. 3, lit.(b) ale art.
45, alin.1, precum şi ale art.115 alin.1 lit.(b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama si statul de funcţii a aparatului de
specialitate al primarului comunei, care cuprinde şi funcţiile de primar, viceprimar şi
secretar, a Instituţiilor şi Serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local
al comunei Gurasada , cu un număr maxim de 18 posturi, din care:

- aparatul de specialitate al primarului : 12 posturi din care, 2 posturi de
demnitate publică ( primar şi viceprimar) şi 1 post funcţie publică de conducere –
secretarul u.a.t.
- Instituţiile publice locale de cultură - bibliotecă comunală şi căminul
cultural 1 post ;
- Serviciul public local de administrare a domeniului public şi privat al
comunei Gurasada 4 posturi;
- Implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile,
pe perioada implementă, 1 post, astfel: - proiectul nr. F 322010952200039 , în valoare
de 2.956.469 euro -1 post , potrivit anexelor nr.1 si 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art.2.-Numărul de posturi prevăzut la art.1, se încadrează în numărul de
posturi prevăzut de O.U.G. nr.63/2010 şi aprobat de Instituţia Prefectului,judeţul
Hunedoara,nefiind necesară reduceri de personal.
Art.3.La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL.nr.9 /2008 ;
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul
Hunedoara, Primarului comunei, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se
afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului comunei
Gurasada la 30 iulie 2010

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
CONS. Mariş Daniel-Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Bistrian Samuil

Hotărâre adoptată în data de 30 iulie 2010 prin sistem de vot deschis,cu 11 voturi pentru,nici unul împotrivă

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA GURASADA
PRIMAR
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a aparatului
de specialitate al primarului, a Instituţiilor şi Serviciilor publice locale aflate în
subordinea Consiliului Local ale comunei Gurasada

Stimaţi consilieri;
Având în vedere că pentru aplicarea
prevederilor
art. III şi VI din
O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale , precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, şi încadrarea în
numărul maxim de posturi comunicat de Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara prin
adresa nr. 6584/08.07.2010, calculat în funcţie de numărul locuitorilor comunei existent
la data de 31.12.2009, este necesară aprobarea organigramei şi statului de funcţii a
aparatului de specialitate al primarului comunei, precum şi a Instituţiilor publice,
respectiv, Biblioteca comunală şi Căminul Cultural , a Serviciilor publice aflate în
subordinea Consiliului local.
Potrivit datelor oficiale comunicate de Direcţia judeţeană de Statistică Hunedoara
comuna noastră are o populaţie la 31.12.2009 de 1598
locuitori. Conform OUG
nr.63/2010, numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul comunei este de 18 ,
comunicat prin adresa nr.6584/8.07.2010 de către Instituţia prefectului judeţul
Hunedoara, în care intră aparatul de specialitate al primarului, inclusiv funcţiile de
primar, viceprimar şi secretar, instituţiile publice locale de cultură, biblioteca comunală
şi căminul cultural, precum şi serviciile publice locale înfiinţate în subordinea consiliului
local, respectiv,(serviciul public local de administrare a domeniului public şi privat al
comunei Gurasada ,calculat potrivit unei formule aprobate în anexa la OUG 63/2010.
Numărul maxim de posturi comunicat sunt repartizate, potrivit organigramei şi a
statelor de funcţii anexe la proiectul de hotărâre, astfel:
- aparatul de specialitate al primarului
12 posturi care cuprind şi
funcţiile de primar, viceprimar şi secretar, din care, 8 sunt funcţii publice
şi 2 posturi de natură contractuală şi 2 de demnitate publică
- Instituţiile de cultură (bibliotecă şi cămin cultural) 1 post;
- Serviciul public local de administrare a domeniului public şi privat al
comunei Gurasada 4 posturi;

La nivelul comunei noastre sunt implementate din fonduri externe nerambursabile
un nr. de 1 (unu) proiecte, cu o valoare de 2.95.6469 euro , perioada de implementare a
acestuia fiind cuprinsă între 17.06.2010- 16.06.2013 .
Pentru acest proiect Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara ne-a stabilit un nr. de
1 posturi cuprinse în nr. total de posturi arătat mai sus, calculat în funcţie de valoarea
totală a proiectelor în curs de implementare, şi care poate fi ocupat numai pe perioada
implementării proiectului .
Potrivit art. III alin.2 din OUG nr.63/2010, în numărul maxim de posturi arătat mai
sunt incluse posturile salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare învăţământ,
asigurări şi asistenţă socială finanţat din bugetul local şi capitolul sănătate.
La aceste capitole sunt finanţate la această dată următoarele posturi:
Capitolul Învăţământ sunt un număr total de 16 posturi, din care, 12 cadre
didactice, 4 posturi personal administrativ.
Capitolul Asigurări şi asistenţă socială avem, 9 posturi total, din care: asistenţă
sociali 9 posturi;
Întrucât numărul maxim de posturi pentru comuna noastră, conform actului
normativ mai sus menţionat si adresei Instituţiei Prefectului nr.6584/08.07.2010 este de
18 posturi, iar la această dată nu depăşim acest număr de posturi , ca atare nu este
necesară reducerea numărului de posturi .
Pentru considerentele de mai sus supun spre aprobarea Consiliului local prezentul
proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a aparatului de
specialitate al primarului, a Instituţiilor şi serviciilor publice locale aflate în subordinea
Consiliului Local, cu anexele respective.
Gurasada la _____________________2010
PRIMAR,
Ing. Silviu Nan

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI GURASADA
Sediu: Gurasada nr.193 tel. 0254648341/fax.0254648338
e-mail primar@comunagurasada.ro
www. comunagurasada.ro
REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a aparatului
de specialitate al primarului, a Instituţiilor şi Serviciilor publice locale aflate în
subordinea Consiliului Local ale comunei Gurasada
In conformitate cu art. III şi art. VI din O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru
stabilirea unor măsuri financiare si având în vedere adresa Instituţiei Prefectului
nr.6584/08.07.2010, raportată la datele oficiale comunicate de Direcţia judeţeană de
Statistică Hunedoara conform cărora comuna Gurasada are un număr de 1598 locuitori,
populaţie stabilă după domiciliu la data de 31.12.2009 numărul maxim de posturi
comunicat pentru comuna Gurasada este 18.
În prezent la nivelul comunei Gurasada există în organigramele şi statele de
funcţii un număr total de 18 posturi, din care 8 posturi aferente funcţiilor publice şi două
funcţii de demnitate publică şi 8 posturi aferente personalului contractual.
În consecinţă se impune aprobarea organigramei şi statului de funcţii a aparatului
de specialitate al primarului comunei Gurasada , a Instituţiilor publice Bibliotecă şi
Cămin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local, a Serviciul public local de
administrare a domeniului public si privat aflat în subordinea Consiliului local Gurasada
în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit.
Având în vedere ca în nota de fundamentare a primarului comunei Gurasada nu
este prevăzute a se reduce posturi de funcţii publice sau contractuale ,dar pentru
respectarea legislaţiei în vigoare se impune modificarea organigramei şi a statului de
funcţii, potrivit O.U.G. nr. 63/2010 precum şi conform art.107 din Legea 188/1999
privind statutul funcţionarilor publici republicată (2), cu modificările si completările
ulterioare, este necesara solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

SECRETAR,
Bistrian Samuil

