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ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                       
PROIECT DE  HOTĂRÂRE  NR. 40/2021 

pentru aprobarea corectarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1 la 
hotărârea consiliului local nr. 18/2021 privind aprobarea reorganizării activităţii 

aparatului de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a 
serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului 

Haţeg 
 

Viceprimarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, ca înlocuitor de drept al primarului, 
aflat în concediu de odihnă, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    

Examinând  referatul de aprobare nr. 3357 din 17.02.2021 prin care se propune 
aprobarea corectării erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1 la hotărârea 
consiliului local nr. 18/2021 privind aprobarea reorganizării activităţii aparatului de 
specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, 
fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, cu referire la statul 
de funcţii, unde la poziţiile şi rubrica în care au fost trecute funcţiile contractuale, în loc de 
inspector de specialitate,  s-a scris, în mod eronat, doar inspector, în scopul respectării 
prevederilor legale referitoare la denumirea şi nomenclatura funcţiilor contractuale. 

În conformitate cu prevederile anexei nr. VIII ,,Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare administraţie”, capitolul II, punctul IV ,,Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din 
administraţia publică locală”, lit. b) ,,Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale”, nr. 
crt. 2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 540 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; art. III din 
Oordonanţa de 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; 
  În temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ff), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), 
art. 139 alin. (1), alin. (3), 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 de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 

Art. 1 Se aprobă corectarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1 la 
hotărârea consiliului local nr. 18/2021 privind aprobarea reorganizării activităţii aparatului de 
specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, 
fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, în sensul că la 
rubrica ,,funcţia contractuală”, de la poziţiile 16, 30, 85, 99, 100 şi 104 din statul de funcţii, se 
va citi ,,inspector de specialitate” în loc de ,,inspector”, cum eronat s-a prevăzut iniţial. 

Art. 2 Anexa nr. 1 la hotărârea consiliului local nr. 18/2021 privind aprobarea 
reorganizării activităţii aparatului de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor 
publice locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local 
al oraşului Haţeg, se modifică corespunzăor prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
oraşului Haţeg, prin intermediul structurilor cu atribuţii specifice in materie de resurse umane 
şi economico-financiare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 



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,  Direcţiei economice, Compartimentului  administraţie publică locală, 
Compartimentului resurse umane şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor, instituţiilor, 
serviciilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
Haţeg,   la 17 februarie 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
VICEPRIMAR, 

Sorin – Dorian CRAI 
 


