ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului orașului Avrig și a Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului Local
Primarul oraşului Avrig,
Având in vedere:
- raportul de specialitate nr.7956/22.03.2019, intocmit de Compartimentul resurse
umane privind propunerea de modificare a Organigramei și a Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Avrig și a Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local Avrig nr. 79/30.09.2003 prin care s-a aprobat
infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Avrig în subordinea Consiliului Local
Avrig, fără personalitate juridica,
- Hotărârea Consiliului Local Avrig nr. 190/2017 privind modificarea Organigramei
și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig,
- Avizul nr.7935/ 7495/2019 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
Tinand seama de prevederile:
- art.63, art.100, art.107 alin.(1). alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, cu modificari și completari ulterioare;
- art. 37 alin.(2) lit.c, art.41 alin.(1) și (3) din Legea nr.292/2011 Legea asistentei
sociale.
- art.1 alin.(2) din Anexa nr.2 la H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare și funcționare al directiei de asistenta sociala
organizata în subordinea consiliilor locale ale municipilor și a oraselor, cu modificarile
și completarile ulterioare, se impune infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Avrig,
prin Reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Avrig ,
- art. 41 alin.(2) 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.
- art.121 alin.(1) lit.a din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile și
completarile ulterioare.
In temeiul art.36 alin.(2) lit.a,coroborat cu alin.(3)lit.b, art.66, art.45 alin.(1) şi
art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia public locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă următoarele modificări
intervenite in Organigrama si Statul de funcții al aparatului de specialitate al
primarului Orasului Avrig, și a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local
dupa cum urmează:

a) Înfiintarea Direcției de Asistență Socială Avrig, ca un compartiment functional
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig, fără personalitate,
juridica prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Avrig.
- Functia publica de conducere de șef serviciu gradul II, ocupata de doamna
Lazaroae Alina-Maria, se transforma în funcție publica de conducere de director
executiv, gr.I, urmând ca functionarul public Lazaroae Alina-Maria, să fie numita în
functia publica de director executiv al Directiei de Asistenta Sociala Avrig, conform
prevederilor art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
Direcția de Asistenta Sociala Avrig, va avea în subordine urmatoarele
compartimente:
- Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului cu următoarea
componenta:
1. functia publica vacanta de inspector, grad profesional principal;
2. d-na Gafton Diana-Ioana, inspector, grad profesional principal;
3. d-na Teculet Aniela, inspector, grad profesional superior;
- Compartiment pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilitati și monitorizare a asistentilor personali cu următoarea componenta:
1. d-na Aldea Elena, inspector, grad profesional superior;
2. un numar 55 de posturi de asistenti personali din care 46 sunt ocupate și 9
vacante;
- Compartiment evidenta beneficii de asistenta sociala cu următoarea
componenta:
1. functia publica vacanța de inspector, grad profesional asistent,
2. d-na Paraschiv Nicoleta, inspector, grad profesional superior;
- Compartiment de asistenta sociala a pesoanelor varstnice, „Centru de servicii
comunitare și ajutor la domiciliu pentru persoane varstnice” și Monitorizare
probleme romi, cu următoarea componenta:
1. d-na Bobita Mihaela-Elena, asistent social, practicant,
2. trei posturi contractuale vacante de ingrijitor la domiciliu,
3. d-na Popa Anuca, ingrijitor la domiciliu;
Compartiment Asistenta Medicala Comunitara și Asistenta Medicala
Desfasurata în Unitățile de Invatamant cu următoarea componenta:
-Asistenta medicala comunitara,
1. postul contractual vacant de asistent medical comunitar, debutant,
2. d-na Craciun Dora-Maria, asistent medical comunitar, principal,
3. d-na Ros Ioana, asistent medical comunitar, principal,
4. d-na Vintila Maria, asistent medical comunitar, principal,
5. postul contractual vacant de mediator sanitar;
-Asistenta medicala desfasurata în unitățile de învățământ,
1. d-na Oana Alexandra, medic specialist MF,
2. d-na Cotoara Mirela, asistent medical, principal,
3. postul contractual vacant de asistent medical, generalist;
- Compartiment Centru de permanenta cu următoarea componenta:
1. Bordean Maria, ingrijitor clădiri.
Functionarii publici din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala vor fi
renumiti în functiile publice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, conform
prevederilor art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
b) Compartimentul Audit își schimba denumirea în Compartiment Audit Intern.

c) Centrul de informare pentru cetateni și relații publice - poziția 13functia conractuala vacanta de inspector de specialitate (studii de nivel superior), tr.II
se transforma în functie contractula de referent (studii de nivel mediu), debutant .
Art.2: Cu aceeasi data, ca urmare a indeplinirii conditiilor de vechime
necesara in grad profesional imediat superior si a promovarii examenului organizat,
se transforma urmatoarele posturi:
1) Serviciul Impozite si Taxe Locale, Autorizare libera Initiativa:
- Compartimentul constatare si impunere persoane fizice si juridice, autorizare
libera initiativa - pozitia 27 – postul de referent, grad profesional principal, ocupat de
doamna Stoia Violeta-Marioara, se transforma in post de referent, grad profesional
superior;
2) Biroul pentru Proiecte cu Finantare Internationala - pozitia 55 – postul
de inspector, grad profesional principal, ocupat de doamna Petrar Mirela-Ileana, se
transforma in post de inspector, grad profesional superior;
3) Compartiment Deservire generala – poziția 64– postul contractual de
șofer, tr.II, ocupat de domnul Nicole-Barbu Daniel, se transforma în post de șofer, tr.I;
4) Compartiment Deservire generala – poziția 65 - postul contractual de
șofer, tr.II, (pentru microbuzul scolar) ocupat de domnul Mihalaiche Cristinel, se
transforma în post de șofer, tr.I;
5) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat:
- Compartiment Administrarea pietelor, targurilor, spatiilor verzi, clădiri și
drumuri la poziția 105 – postul contractual vacant de muncitor calificat tr.II se
transforma în post contractual de șofer, tr.II;
- Compartiment Administrare cimitire, la poziția 107 postul contractual de
aministrator, tr.II, ocupat de domnul Badila Ioan, se transforma în post de
administrator, tr.I;
- Compartiment Ecarisaj la poziția 118 – postul contractual de șofer, tr.II,
ocupat de domnul Popa Nicole-Andrei, se transforma în post de șofer, tr.I;
6) Direcția de Asistență Socială Avrig – Compartimentul Autoritate
Tutelară și Protecția Copilului la poziție 3 - postul de inspector, grad profesional
asistent, ocupat de doamna Gafton Diana-Ioana, se transforma in post de inspector,
grad profesional principal.
Art.3: Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă in mod corespunzător
Statul de Functii si Organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului
Avrig și a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local conform anexelor, care
fac parte din prezenta hotarare.
Art.4: Compartimentul resurse umane va urmării executarea prevederilor
prezentei hotărâri, conform modificarilor prevazute la art.1 si 2.
Art.5: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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