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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 106/2021 

privind  aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local de la nivelul Oraşului 

Haţeg 
 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 336/12 din 14.06.2021, prin care se propune 
aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, al 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local de la nivelul Oraşului Haţeg, în scopul 
modificării unor post de nivel superior în post de nivel inferior, în scopul eficientizării 
activităţii. 

Având în vedere: 
a)adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara nr.2704 din 25.03.2021, înregistrată la 
Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 7416 din 06.04.2021, prin care ni se comunică numărul 
maxim de 106 posturi pentru anul 2021, ce pot fi încadrate la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale Haţeg, determinat potrivit anexei care face parte integrantă din 
Ordonanţa Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010; 

În conformitate cu prevederile art. 392 alin. (1), art. 409 alin. (3) lit. b), art. 536, art. 
610, art. 611 din Ordonanţa Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; art. III din Ordonanţa Urgenţă a Guvernului. nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  În temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ff), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), 
art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 
alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 242 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit.a) din 
Ordonanţa Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local de la nivelul Oraşului Haţeg, 
conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.  

Art. 2 Se aprobă modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în sensul că 
funcţia publică vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul 
compartimentului administraţie publică locală, arhivă se transformă în funcţia publică vacantă 
de inspector, clasa I, gradul profesional debutant. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul 
resurse umane, direcţia economic. 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 



Art. 5 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg,  directiei economice, compartimentului  administraţie publică locală, 
compartimentului resurse umane şi prin intermediul acestuia tuturor persoanelor şi instituţiilor 
interesate.  
 
 
 
 
Haţeg,  la 14 iunie 2021 
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PRIMAR, 
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