
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

   
Proiect de hotărâre nr. 108/2022 

privind  abrogarea art. 4 din hotărârea nr. 54/2022, precum și aprobarea modificării 
statului de funcții și a organigramei 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. 15686/108 din 22.06.2022 prin care se propune 
abrogarea art. 4 din hotărârea nr. 54/2022, precum și aprobarea modificării statului de funcții 
și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice 
locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al 
oraşului Haţeg, ca urmare a exercitării controlului de legalitate, inclusiv în ceea ce privește 
atribuțiile exercitate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 
 Având în vedere: 
a)adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 2644/2022, înregistrată la Primăria 
oraşului Haţeg sub nr. 7868/2022;  
b)adresele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1860/2022 și nr. 14535/2022, 
înregistrate la Primăria oraşului Haţeg sub nr. 13125/2022 și nr. 14876/2022;  

În conformitate cu prevederile art. 158, art. 366-367, art. 369 lit. b), art. 370 alin. (1), 
alin. (2) lit. a)-b) și e), alin. (4), art. 385 alin. (3),  art. 390 alin. (1) lit. h), art. 391, art. 392 
alin. (1), art. 393, art. 404-408, art. 409 alin. (1), alin. (3) lit. b)-c), art. 468, art. 518 alin. (1) 
lit a) și d), alin. (2), alin. (6), art. 528, art. 536 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 art. 27 alin. (1¹)-(1²), art. 61 alin. (2) din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, art. I -VI din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale şi abrogarea unor acte normative în domeniul protectiei 
socaiale; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 155/2010 a poliției locale, cu modificările 
și completările ulterioare, ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
și protecția persoanelor, cu modificările și competările 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 abrogă art. 4 din hotărârea nr. 54/2022 privind aprobarea reorganizarii activității 
aparatului de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi  a 
serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg. 



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, ca urmare a abrogării art. 4 din hotărârea nr. 54/2022 
privind aprobarea reorganizarii activității aparatului de specialitate al primarului Oraşului 
Haţeg, a instituţiilor publice locale şi  a 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, ca urmare a abrogării 
art. 4 din hotărârea nr. 54/2022 privind aprobarea reorganizarii activității aparatului de 
specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi  a serviciilor publice, 
fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, conform anexei nr. 
1 la prezenta hotărâre. 
Art. 4 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. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 6 Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 
Art. 7 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. 
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