
                                 
                
 
 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.  50 din 19.05.2017 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără 
personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Hărău 

 
 

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNA HĂRĂU, JUDEŢUL HUNEDOARA; 
 

Analizând: 
 Expunerea de motive nr.1764 din 19.05.2017  a primarului comunei Hărău prin 

care se propune aprobarea noii organigrame şi a noului stat de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor 
publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al 
comunei Hărău; 

 Hotărârea nr. 61/2016  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice; 

 Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara nr.5059/22.05.2017 din care 
reiese că pentru anul 2017 numărul maxim de posturi admis la nivelul Primăriei 
comunei Hărău este de 24;  

 Prevederile art.61, alin. (1), lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 79, art. 80 şi art. 101 din HG nr.611/2008 privind dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; ale HGR nr. 
284/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
platit din fonduri publice 

 Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor 
masuri financiare 
Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b)  şi ale art. 45, alin.(1) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 

 
PROPUNE : 

  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără personalitate juridică 
aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Hărău conform anexelor nr.1 şi 2, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.2. Finanţarea cheltuielilor de personal se asigură din bugetul local şi din 
transferuri de la bugetul de stat. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicesc 
Primarul comunei Hărău şi Secretarul comunei Hărău. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 
PRIMAR 

COM.HĂRĂU, SAT HĂRĂU, STR.PRINCIPALĂ, NR.69, TEL/FAX.0254/233201 
E-mail: primaria_harau@yahoo.com 

 



Art.4.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios 
administrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
        - Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara; 
        - Primarului comunei Hărău; 

                      - Secretarului comunei Hărău 
                      - prin afișare 

 
 
 

           INIŢIATOR 
             PRIMAR 
ALBU WEBER LUCIAN MIHAEL                  AVIZAT 

        SECRETAR 
            Armeanca Angelica Viorica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 49/2017 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără 
personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Hărău 

 
 
 

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HĂRĂU, JUDEŢUL HUNEDOARA; 
 
 
 

Analizând: 
 proiectul de hotărâre nr.50/19.05.2017 inițiat de primarul comunei Hărău; 
 Expunerea de motive nr.1764 din 19.05.2017  a primarului comunei Hărău prin 

care se propune aprobarea noii organigrame şi a noului stat de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor 
publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al 
comunei Hărău; 

 raportul secretarului comunei Hărău nr.1810/22.05.2017 
 avizul nr. 1896 din 29.05.2017 al Comisiei pentru probleme de administraţie 

publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
 avizul nr.1897/29.05.2017 al comisiei pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget -finanţe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ și turism; 

 Hotărârea nr. 61/2016  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice; 

 Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara nr.5059/22.05.2017 din care 
reiese că pentru anul 2017 numărul maxim de posturi admis la nivelul Primăriei 
comunei Hărău este de 24;  

 Prevederile art.61, alin. (1), lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 79, art. 80 şi art. 101 din HG nr.611/2008 privind dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; ale HGR nr. 
284/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
platit din fonduri publice 

 Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor 
masuri financiare 
Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b)  şi ale art. 45, alin.(1) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 
CONSILIUL LOCAL 

COM.HĂRĂU, SAT HĂRĂU, STR.PRINCIPALĂ, NR.69, TEL/FAX.0254/233201; E-mail: primaria_harau@yahoo.com 

  



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără personalitate juridică 
aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Hărău conform anexelor nr.1 şi 2, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.2. Finanţarea cheltuielilor de personal se asigură din bugetul local şi din 
transferuri de la bugetul de stat. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicesc 
Primarul comunei Hărău şi Secretarul comunei Hărău. 

Art.4.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios 
administrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
        - Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara; 
        - Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
        - Primarului comunei Hărău; 

                      - Secretarului comunei Hărău; 
                      - prin afișare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hărău, la 31 Mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează, 
CONSILIER                                                                                    Secretar,                    

POPA ANAMARIA ANCUȚA        Armeanca Angelica Viorica 
 
 
 
Cvorum : consilieri în funcţie : 11, consilieri prezenţi :10, voturi « pentru » :10;  « împotrivă » : - ;  « abţineri »:  
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 
PRIMAR 

Nr.1764 din 19.05.2017 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor 
publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al 

comunei Hărău 
 

În conformitate cu: 

 prevederile art. 36, alin.2, lit.a) şi alin.(3), lit.b) din Legea nr.215/2001, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia 
publică locală aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului este de competenţa Consiliului Local; 

 prevederile art.61, alin. (1), lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:”La 
terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, 
functionarul public debutant va finumit functionar public de executie definitiv in 
clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in functiile publice prevazute la art. 14, 
in gradul profesional asistent”, ale art. 79, art. 80 şi art. 101 din HG nr.611/2008 
privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare: „Functionarii publici debutanti care au obtinut la 
evaluarea activitatii calificativul "corespunzator" vor fi numiti, prin 
transformarea postului, functionari publici definitivi intr-o functie publica de 
executie din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in gradul profesional 
"asistent". 

 De asemenea odată cu semnarea contractului de finanțare pentru proiectul 
“Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Hărău, județul 
Hunedoara” , conform OUG nr. 63/2010 avem posibilitatea de a angaja, în afara 
celor 19 posturi pe care le avem, un număr de 5 persoane. 

 Drept pentru care propun aprobarea noului stat de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără 
personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Hărău 
 
 
 
 

PRIMAR 

ALBU WEBER LUCIAN MIHAEL 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 
Nr. 1810/22.05.2017 

 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea   organigramei şi a statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi 
a Instituţiilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea 

Consiliului Local al comunei Hărău 
 

Având în vedere referatul îndrumătorului,  raportul de evaluare a perioadei de stagiu a 
funcţionarului public debutant  la terminarea perioadei de stagiu din care reiese faptul 
că domnul Jeleriu Ioan Marius a primit calificativul CORESPUNZĂTOR. 
 
În conformitate cu prevederile art.61, alin. (1), lit. a) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:”La 
terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul 
public debutant va finumit functionar public de executie definitiv in clasa corespunzatoare 
studiilor absolvite, in functiile publice prevazute la art. 14, in gradul profesional asistent”, 
ale art. 79, art. 80 şi art. 101 din HG nr.611/2008 privind dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: „Functionarii publici 
debutanti care au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "corespunzator" vor fi 
numiti, prin transformarea postului, functionari publici definitivi intr-o functie publica de 
executie din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in gradul profesional "asistent". 
 
De asemenea odată cu semnarea contractului de finanțare pentru proiectul 
“Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Hărău, județul 
Hunedoara” , conform OUG nr. 63/2010 avem posibilitatea de a angaja, în afara celor 19 
posturi pe care le avem, un număr de 5 persoane. 
 
Drept pentru care propun aprobarea noului stat de funcţii al aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără personalitate juridică 
aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Hărău 

 

 

 

Secretar 

Armeanca Angelica Viorica 

 

 

 

 

R O M Â N I A 



JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA HĂRĂU 
Comisia pentru probleme de administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor  
Nr.1896 din 29.05.2017 

 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor 

publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al 
comunei Hărău 

 

Comisia pentru probleme de administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 

publice a drepturilor cetăţenilor, luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără personalitate juridică aflate în 

subordinea Consiliului Local al comunei Hărău, constată că acest proiect reglementează 

în spiritul legii probleme de interes local care sunt legale şi oportune.  

Pentru aceste considerente avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune 

Consiliului local să-l dezbată si adopte în forma prezentată. 

 

 

 

 PRESEDINTE,      Membrii, 

  OLARU ION      MOGA PETRU 

FLOREA DANIEL 

 

 

 

 

  
 
 
 
R O M Â N I A 



JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA HĂRĂU 
Comisia pentru probleme de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe administrarea  
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comerţ 
Nr.1897 din 29.05.2017 
 
 
 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărău precum şi a Instituţiilor 

publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al 
comunei Hărău 

 
 

Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comerţ, luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Hărău precum şi a Instituţiilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea 
Consiliului Local al comunei Hărău, constată că acest proiect reglementează în spiritul 
legii probleme de interes local care sunt legale şi oportune.  

Pentru aceste considerente avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
Consiliului local să-l dezbată si adopte în forma prezentată. 

 

 
 

 
 
 PRESEDINTE,      Membrii, 

  VEDINAŞ IOAN CĂLIN   DEHELEAN LUCIAN CORNEL 

IOHOM IOAN LADISLAU 

JIBETEAN IOAN DORIN 

POPA ANAMARIA ANCUŢA 


