
 

  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 41/28.07.2021 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea 

Consiliului local Helegiu 

 

Consiliul local Helegiu,intrunit in sedinta ordinara in data de 28.07.2021 

Luând act de: Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 

5051/19.06.2021 , in calitate de  initiator, raportul de specialitate , înregistrat sub 

nr. 5052/19.06.2021, , de raportul  comisiei de specialitate din cadruul 

Consiliului Local Helegiu nr. 20/27.07.2021; 

- Prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, 

art.19, art.31, 36 alin.(3) şi ale art. 2, art.4, art. 12 ale Anexei nr. VII 

Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice 

finanţate integral din venituri proprii, ale Legii nr.153/2017 Lege cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

În conformitate cu prevederile art. 384 , art 518 si  art. 624 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art.1. Se aporba organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate 

al primarului comunei Helegiu si structurilor/serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local Helegiu conform anexei 1 si 2 , parte integranta din prezenta 

hotarare; 

Art. 2  In cadrul Biroului Politie locala ( de la pozitia 26 la pozitia 30) se 

stabilesc un numar de 5 functii specifice de politist local si se echivaleaza cu 

functiile publice  generale de politist local cu indeplinirea cumulativa a  

conditiilor prevazute de art 384(2), astfel: 

-ID post 191868 – politist local , clasa III, grad profesional superior ocupat de 

Ghenade Florin, (pozitie din stat functii 26) 

-ID post 191877– politist local , clasa III, grad profesional superior , vacant, 

(pozitie din stat functii 27) 

-ID post 191880 – politist local , clasa III, grad profesional principal  ocupat de 

Dascalu Vasile, (pozitie din stat functii 28) 

 



 

-ID post 191869 – politist local , clasa III, grad profesional asistent, vacant, 

(pozitie din stat functii 29) 

-ID post 191878– politist local , clasa III, grad profesional principal vacant, 

(pozitie din stat functii 30 ) 
 

Art.7. Prezenta se comunică cu :Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici 

,Instituţia Prefectului – Bacau, Primar comuna Helegiu 

 

Presedinte de sedinta 

                                             Astefanoia Ionut     

     

 

 

 

Contrasemenaza 

Secretar general al comunei 

Jr.  Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

 voturi « pentru » 

 voturi « impotriva » 

 voturi « abtineri » 
 consilieri prezenti 

 consilieri validati 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA HELEGIU 

P R I M A R 

Nr. 5051/19.06.2021 

REFERAT DE APROBARE 

 

la Proiectul de Hotărâre privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Helegiu si 

structurilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Helegiu 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) , alin. (8) lit. a din O.U.G.nr.57/20019 

privind Codul Administrativ, iniţiativa de aprobare a proiectului de hotărâre cu 

următorul obiect: "aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea 

consiliului local Helegiu ″ supunem atenţiei următoarele: 

 

 Necesitatea reorganizării  structurii funcționale la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului, a rezultat ca urmare a intrării în vigoarea a Codului 

administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 ,in speta art .624 , având drept scop 

ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale  asumate de conducerea instituției, 

corelativ cu obligația de a implementa prevederile Codului mai sus amintit . 

Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă şi în termenele de prevederile 

Codului administrativ, conduce la impedimente legale in rezolvarea unor 

probleme  privind functia publica , stringente, cu caracter sistemic, la nivelul 

legislaţiei cu impact asupra administraţiei publice ar conduce la îngreunarea 

procesului decizional şi derularea procedurilor interne la nivelul Primăriei 

comuneei Helegiu.  

Modificările intervenite se fac cu respectarea prevederilor Codului 

administrativ, respectiv: 

Art.384’’Stabilirea funcţiilor publice specifice şi echivalarea acestora cu 

funcţiile publice generale 

(1) Stabilirea funcţiilor publice specifice şi echivalarea acestora cu funcţiile 

publice generale se fac prin lege. 

(2) În înţelesul prezentului cod, echivalarea funcţiilor publice specifice cu 

funcţiile publice generale se referă la echivalarea în mod cumulativ a 

următoarelor condiţii:  



 

a) nivelul funcţiei publice; 

b) nivelul studiilor necesare pentru exercitarea funcţiei publice; 

c) vechimea în specialitate necesară pentru exercitarea funcţiei publice. 

 Art. 624 

“Pentru funcţiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a 

prezentului cod în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin orice altă 

modalitate decât prin lege, se menţine echivalarea funcţiilor publice specifice cu 

funcţiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 2 ani. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile 

publice specifice prin orice altă modalitate decât prin lege au obligaţia de a 

stabili funcţiile publice specifice şi a le echivala cu funcţiile publice generale “ 

  

           În proiectul de hotărâre propunem următoarele modificări: 

 

În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu au  loc 

următoarele modificări de structură organizatorică: 

In cadrul Biroului Politie locala ( de la pozitia 26 la pozitia 30) se stabilesc un 

numar de 5 functii specifice de politist local si se echivaleaza cu functiile 

publice  generale de politist local cu indeplinirea cumulativa a  conditiilor 

prevazute de art 384(2), respectiv indeplinirea  mod cumulativ a următoarelor 

condiţii:  

a) nivelul funcţiei publice; 

b) ) nivelul studiilor necesare pentru exercitarea funcţiei publice; 

c)  vechimea în specialitate necesară pentru exercitarea funcţiei publice   

astfel: 

-ID post 191868 – politist local , clasa III, grad profesional superior ocupat de 

Ghenade Florin, (pozitie din stat functii 26) 

-ID post 191877– politist local , clasa III, grad profesional superior , vacant, 

(pozitie din stat functii 27) 

-ID post 191880 – politist local , clasa III, grad profesional principal  ocupat de 

Dascalu Vasile, (pozitie din stat functii 28) 

 

-ID post 191869 – politist local , clasa III, grad profesional asistent, vacant, 

(pozitie din stat functii 29) 

-ID post 191878– politist local , clasa III, grad profesional principal vacant, 

(pozitie din stat functii 30 ) 
 

Funcționarii publici mai sus menționați vor fi fi numiţi în noile funcţii publice 

sau, după caz, în cadrul biroului Politie locala in  baza art. 518 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

  

Proiectul de hotărâre respectă prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ potrivit cărora au loc modificări ale structurii de funcţii publice,  



 

Organigrama, numărul de personal şi statele de funcţii propuse cuprind un 

număr total de 41 de posturi (funcții de demnitate publică, funcții publice și 

funcții contractuale) structurate conform anexelor la prezentul proiect de 

hotărâre. 

Prezint mai jos o recapitulatie a posturilor din institutie: 

1. Demnitari   = 2 

2. Total functii publice =28  

Din care : 

-18 ocupate ,  

-10 vacante  

3.Total functii contractuale=11 

Din care:   

            - 10 ocupate 

            - 1 vacant 

 

Cu precizarea ca numar de 24  posturi( prevazute la  art. III, alin (2) din HG. Nr. 

63/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare ) nu sunt incluse in 

numarul de posturi bugetate de la bugetul local dupa cum urmeaza: 

-1 asistent medical comunitar ,  

-16 asistenti personali ai persoanelor cu handicap si  

-7 posturi de la serviciul public de salubrizare 

 Avand in vedere cele specificate mai sus, consideram ca sunt indeplinite 

conditiile de oportunitate si necesitate propun aprobarea proiectului de hotărâre 

în forma prezentată. 

 . 

 

P R I M A R, 

Ciprian Nicu Enea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

Comuna Helegiu 

P R I M A R 

Nr. 5052/19.06.2021 

           

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind   aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea 

consiliului local Helegiu 

 

 

 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) , alin. (8) lit. a din 

O.U.G.nr.57/20019 privind Codul Administrativ, îmi exprim iniţiativa de 

promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: " aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, 

instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, în susţinerea 

căruia aduc în atenţie următoarele: 

Având în vedere prevederile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 

astfel: 

Art. 409 -alin (1) ” Autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia 

funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice”; 

       -alin (3) „Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin 

acte administrative emise în următoarele situaţii:   

            a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul 

autorităţilor sau      instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi a 

promovării în grad profesional a funcţionarilor publici;   

             b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o 

altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia 

publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.   

           c) modificarea calităţii posturilor”; 

Art.384’’Stabilirea funcţiilor publice specifice şi echivalarea acestora cu 

funcţiile publice generale 

(1) Stabilirea funcţiilor publice specifice şi echivalarea acestora cu funcţiile 

publice generale se fac prin lege. 



 

(2) În înţelesul prezentului cod, echivalarea funcţiilor publice specifice cu 

funcţiile publice generale se referă la echivalarea în mod cumulativ a 

următoarelor condiţii:  

a) nivelul funcţiei publice; 

b) nivelul studiilor necesare pentru exercitarea funcţiei publice; 

c) vechimea în specialitate necesară pentru exercitarea funcţiei publice. Art. 610, 

alin (1) Art. 624 

“Pentru funcţiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a 

prezentului cod în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin orice altă 

modalitate decât prin lege, se menţine echivalarea funcţiilor publice specifice cu 

funcţiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 2 ani. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile 

publice specifice prin orice altă modalitate decât prin lege au obligaţia de a 

stabili funcţiile publice specifice şi a le echivala cu funcţiile publice generale “ 

  

Faţă de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată 

  

 

 

 

Secretar comuna 

Marianan Spiridom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


