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H O T Ă R Â R E A NR. 49/2017
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii a aparatului de specialitate al
primarului comunei Densuş şi a Instituţiei publice Biblioteca aflată în subordinea
Consiliului Local

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 56 din 22.06.2017, privind aprobarea
organigramei şi statul de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei
Densuş şi a Instituţiei publice Biblioteca aflată în subordinea Consiliului Local,
expunerea de motive a primarului comunei Densuş nr. 45/56 din 22.06.2017, raportul
compartimentului de resort nr. 46/51 din 22.06.2017 şi avizul favorabil al comisiei
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local, nr. 47/42 din 28.06.2017.
Dat fiind faptul că la data de 12 iunie 2017 a fost organizat concurs pentru
ocuparea posturilor vacante – personal contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Densuș, este necesar a aproba organigrama și statul de funcții.
În acest sens prin Dispoziția primarului comunei Densuș, nr. 78/2017, d-na
Bogdan Camelia-Alina a fost încadrată pe postul de inspector de specialitate I, în
cadrul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Densuș.
Prin Dispoziția primarului comunei Densuș, nr. 79/2017, d-na Bojin
Cristina a fost încadrată pe postul de inspector de specialitate debutant, în cadrul
compartimentului Centrul local de informare turistică, din aparatul de specialitate al
primarului comunei Densuș .
Prin Dispoziția primarului comunei Densuș, nr. 80/2017, d-l Grădiștean
Olimpiu-Ciprian a fost încadrat pe postul de șofer debutant, în cadrul serviciului
public de gospodărie comunală, deszăpezire, întreținere spații verzi, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Densuș.
Prin Dispoziția primarului comunei Densuș, nr. 81/2017, d-l Dănescu
Doinel a fost încadrat pe postul de paznic, în cadrul compartimentului administrarea
domeniului public şi privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș.
Totodată este necesar ca funcția publică de execuție de consilier, grad
profesional superior, clasa I, studii superioare, din cadrul compartimentului financiarcontabil, să fie transformată în funcție publică de execuție de consilier, grad
profesional principal, clasa I, studii superioare.
În baza adresei Instituției Prefectului județul Hunedoara, nr.
1678/15.02.2017, referitor la numărul de posturi pentru anul 2017, din care rezultă că
numărul maxim total de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din
procedura de stabilire a numărului maxim de posture ce pot fi încadrate la nivelul
unităților administrative-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare
Învățământ și Asigurări și asistență socială, finanțate din bugetele locale, precum și
din capitolul bugetar Sănătate, indiferent de sursa de finanțare, prevăzută în anexa la
OUG 63/2010, rămâne la nivelul anului 2014, adică un număr total de posturi de 25.
În aplicarea şi respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin
adresa nr. 9014 din 17.11.2015 Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara ne-a
comunicat un număr de 25 posturi normate conform prevederilor OUG. nr. 63/2010
la nivelul instituţiei noastre după cum urmează:
1). Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului
este de 17 posturi;
2). Numărul maxim de posturi pentru serviciul public comunitar local de
evidență a persoanelor – cu sau fără personalitate juridică este de 0 posturi;
3). Numărul maxim de posturi pentru serviciul public de poliție locală este
de 0 posturi;
4). Numărul maxim de posturi pentru implementarea proiectelor finanțate
din fonduri externe nerambursabile este de 5 posturi;
5).
Numărul de posturi suplimentar de șoferi, necesar deservirii
microbuzelor sau autobuzelor școlare este de 1 post.
6). Numărul de posturi prevăzut în proiecte este de 2 posturi.
În conformitate cu Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera “a”, alin. (3), litera “b” şi
art. 45, alin. (1), din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTARASTE:
Art.1.
Aprobă organigrama şi statul de funcţii a aparatului de
specialitate al primarului comunei Densuş, a Instituţiei publice Biblioteca aflată în
subordinea Consiliului Local, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul
Hunedoara, Primarului comunei Densuş, compartimentului financiar - contabil şi se
afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului comunei Densuş.

Densuş, 30 iunie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MERIAN NICU LĂSCUȚ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 30 iunie
2017, prin vot deschis, cu următorul
cvorum: 6 voturi “pentru”, 0 voturi “abţinere”, 0 voturi “ contra”.

