
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

   
Proiect de hotărâre nr. 22/2022 

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 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, 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. 2586/22 din 02.02.2020 prin care se propune 
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 scopul eficientizarii activitatii aparatului de specialitate 
al Primarului Oraşului Haţeg si a serviciilor şi instituţiilor publice locale subordonate 
Consiliului Local; 
 Având în vedere: 
a)adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 2704/2021, înregistrată la Primăria 
oraşului Haţeg sub nr. 7416/2021;  

În conformitate cu prevederile art. 158,art. 365 alin. (1) lit. b), art. 392 alin. (1), art. 
408, art. 409 alin. (3) lit. b), art. 536, art. 538, art. 539 lit.b), art. 540, art. 544 alin. (1) lit. j), 
art. 545 alin. (1), art. 546 alin. (1) lit. l), art. 547-548,art. 610, art. 611 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. III din Ordonanţa 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, ale Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 1 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 6 lit. h), art. 16 alin. (2) din Legea nr. 155/2010 a 
poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. a) și alin. (2), 
art. 10, art. 29 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind Regulamnetul cadru 
de organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 
10, art. 39, art. 40 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, cu modificările și competările ulterioare,  ale art. 17 din normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, paza bunurilor şi a valorilor deţinute de autorităţile sau instituţiile 
publice locale ori judeţene, aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 301/2012, cu modificările 
și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si 
a structurii orientative de personal, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea 
normelor pentru organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 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, 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1 Se aprobă reorganizarea activităţii aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 
Haţeg, a instituţiilor publice locale şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, 



subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, finanţate din bugetul local al Oraşului Haţeg, 
conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Haţeg, a 
instituţiilor publice locale şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate 
Consiliului local al oraşului Haţeg, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se aprobă structura organizatorică - organigrama aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi serviciilor publice, fără 
personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 
Art. 4 Se aprobă înfiinţarea în cadrul Biroului Poliția locală, Compartimentul circulaţie pe 
drumurile publice, ordine şi linişte publică, a unui post/funcţie publică de execuţie, definitivă, 
vacantă, de pliţist local, clasa I, gradul profesional asistent. 
Art. 5 Se aprobă transformarea funcţiei contractuale, vacantă, de consilier personal, studii 
superioare din cadrul cabinetului primarului, în funcţia contractuală, vacantă, de consilier 
personal, treapta IA, studii medii. 
Art. 6 Se aprobă transformarea funcţiei contractuale, vacantă, de referent, studii medii din 
cadrul Compartimentului relaţii cu publicul, în funcţia contractuală, vacantă, de inspector de 
specialitate, gradul IA, studii superioare. 
Art. 7 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. 8 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 9 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro în Monitorul Oficial local şi la 
panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg,  Direcţiei economice, Serviciului juridic, 
Compartimentului  administraţie publică locală, Compartimentului resurse umane şi prin 
intermediul acestuia tuturor structurilor, instituţiilor, serviciilor şi persoanelor interesate. 
 
 
Haţeg,   la 02 februarie 2022 

 
 
 
 

INŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUSCAS 
 

 
 
 
 


