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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului
Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig

Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie
2021;
-

-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Luând act de:
HCL Avrig nr. 100/2020 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local Avrig ;
Adresa Instituției Prefectului- județului Sibiu nr. 12383/28.07.2020 privind numărul
maxim de posturi din cadrul Serviciul Public de Administrare a domeniului Public și
Privat;
Solicitarea nr. 899/14.01.2021 privind modificarea unor posturi din cadrul Serviciului
Public de Administrare a Domeniului Public și Privat;
Referatul de aprobare nr. 3925/18.02.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane înregistrat sub
nr.3840/17.02.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 475 alin. a) și art. 476 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
art. 41 alin.(2), art. 451 din H.G. nr. 286/2011 - Regulamentul cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice cu modificarile și completarile ulterioare;

Pag. 1 din 3

PROIECT
ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL AVRIG
Avrig, Str. Gh. Lazăr, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod poștal 555200
Web: www.primaria-avrig.ro;
E-mail: office@primaria-avrig.ro

Operator prelucrare date cu caracter personal, înregistrat sub nr. 9357/22.04.2019 la ANSPDCP,
în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), coroborat cu alin. (3) lit.a), art. 139, alin.
(1) și art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Începând cu data de 01.03.2021, se aprobă următoarele modificări intervenite în
Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Avrig și a Serviciilor publice
din subordinea Consiliului Local Avrig , după cum urmează:
A. Ca urmare a terminării perioadei de stagiu și în baza rezultatelor obținute la evaluarea
activității, se transformă următoarele posturi:
1. Poziția 33 – postul contractual de inspector-casier, grad profesional debutant, din
cadrul Seviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Liberă InițiativăCompartimentul autorizare, urmărire, încasare și executare, ocupat de dna MariaMihaela BUCȘA se transformă în post contractual de inspector-casier, gradul II;
2. Poziția 1 - postul contractual de asistent medical, grad profesional debutant din
cadrul Direcției de Asistență Socială-Compartimentul asistență medicală
comunitară, ocupat de dna Maria-Cristina DAVID, se transformă în post
contractual de asistent medical;
B. Ca urmare a îndeplinirii condițiilor de vechime necesare pentru promovarea în gradul
profesional imediat superior și a promovării examenului organizat, se transformă
următoarele posturi:
1. Poziția 41 – postul de inspector, grad profesional asistent din Cadrul
Comparimentului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplină în construcții,
ocupat de dna Cristina COMAN, se transformă în post de inspector, grad
profesional principal;
2. Poziția 52 – postul de consilier achiziții publice, grad profesional asitent din
cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații, ocupat de dl AndreiCristian POPA, se transformă în post de consilier achiziții publice, grad
profesional principal;
C. În cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat se
modifică următoarele posturi:
1. a) Se desființează funcția contractuală vacantă de paznic din cadrul
Compartimentului Ecarisaj;
b) Se înființează funcția contractuală de administrator tr. II, în cadrul
Compartimentului Administrarea piețelor, târgurilor, spațiilor verzi, clădiri și
drumuri, cu atribuții pentru Sala de sport și locuințe construite prin ANL și
destinate închirierii aflate în administrarea orașului Avrig;
2. Poziția 92 – funcția contractuală vacantă de muncitor calificat-lăcătuș tr. III din
cadrul Compartimentului administrarea piețelor, târgurilor, spațiilor verzi, clădiri
și drumuri se transformă în muncitor calificat - tâmplar tr. III;
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3. Poziția 107 – funcția contractuală vacantă de administrator tr. I din cadrul
Compartimentului administrare cimitire se transformă în administrator tr. II.
Art. 2. Cu aceeasi dată se modifică în mod corespunzător Statul de Funcții pentru
aparatul de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local Avrig conform anexelor 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul
Resurse Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art. 7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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