
                              R O M Â N I A        
 JUDEŢUL ALBA 

        PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
          PRIMAR   
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
Referitor la: modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Săliștea, judeţul 

Alba 

Având în vedere: 
 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 198, art. 554 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 31, alin. 4, anexei nr. VIII, cap. II, lit. A, pct. IV, lit. b, nr. crt. 5, lit. I, art. 4, alin. 1 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 38 din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 
277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la O.U.G. 
nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice nr. 1360/2019 privind aplicarea prevederilor art. III, alin. 11 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011; 

- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată, 
în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
PROPUNE: 

Art. 1. Modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Săliștea, 
judeţul Alba, prin  transformarea postului de referent debutant, în referent treapta profesională II, din cadrul 
compartimentului administrativ, întreținere, reparații al Primăriei comunei Săliștea, județul Alba, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
 Art. 2. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. După adoptare hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general, primarului 
comunei, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la 
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 
  
              INIŢIATOR,                      Avizează pentru legalitate, 
                PRIMAR                           SECRETAR GENERAL 
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL                                                               Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA     



                                   
                  ROMÂNIA  
              JUDEŢUL ALBA                                                          Nr. __________/___________ 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Primăriei 
comunei Săliștea, judeţul Alba 

 

Conform organigramei şi a statului de funcţii existente la data întocmirii prezentei avem un număr 
de 20 de posturi, din care 18 ocupate, 2 vacante, după cum urmează: 

- funcţii de demnitate publică     =   2 posturi 
- funcţii publice       = 11 posturi 
- personal cu contract individual de muncă =   7 posturi. 
Conform prevederilor art. 38 din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ”în perioada 2019-2021, numărul maxim 
de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul 
de finanțare și subordonare, se stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata 
integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate prin buget”. 

Numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. III, alin. 8 şi 81 din 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, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Administraţiei şi 
Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de 
locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la 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, Ordinului 
Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1360/2019 privind 
aplicarea prevederilor art. III, alin. 11 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, este 20. 

Conform prevederilor anexei nr. VIII, cap. II, lit. I, art. 4, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, “persoanele 
încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de 
cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an și vor fi promovate, pe bază de examen, în funcția, gradul sau 
treapta profesională imediat superioară”, iar conform art. 31, alin. 4 din același act normativ, „în situația în 
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte 
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-
unul de nivel imediat superior”. 

Conform prevederilor art. 554, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, “în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului 
contractual se poate face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate 
într-unul de nivel imediat superior”. 

În situația menționată mai sus se află doamna Zafiu Lucia Marinela, referent debutant în cadrul 
compartimentului administrativ, întreținere, reparații al Primăriei comunei Săliștea, județul Alba, care 
promovează pe postul de referent treapta profesională II, prin transformarea postului. 

Prin urmare propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost iniţiat.  
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL 

 
 

https://lege5.ro/App/Document/ge3dkmzyga3a/legea-cadru-nr-153-2017-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice
https://lege5.ro/App/Document/ge3dkmzyga3a/legea-cadru-nr-153-2017-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice


                ROMÂNIA  
                JUDEŢUL ALBA                                              Nr. _________/_______________ 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul 
Primăriei comunei Săliștea, judeţul Alba 

 

În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului 
de funcţii pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Săliștea, judeţul Alba, iniţiat de 
domnul primar Stănilă Aurel-Emil, având în vedere: 
 - prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 554 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 31, alin. 4, anexei nr. VIII, cap. II, lit. A, pct. IV, lit. b, nr. crt. 5, lit. I, 
art. 4, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 38 din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori 
prevăzute în tabelul 2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 

- prevederile Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice nr. 1360/2019 privind aplicarea prevederilor art. III, alin. 11 din 
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 13/2011, 
propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost iniţiat.  
 

ÎNTOCMIT, 
Insp. DĂNILĂ ALEXANDRINA 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


