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Nr. MOL /5 din 13.02.2023 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Sărata, județul Bacău 

 
Consiliul Local al  comunei Sărata , județul Bacău, întrunit în ședința ordinară  din data de 

................; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5/1 din 13.02.2023 a primarului comunei, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
modificării Hotărârii Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău; 

- raportul de specialitate al compartimentului resurse umane nr.817 din 13.02.2023, prin care se motivează în drept 

și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

- avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sărata; 

În baza prevederilor: 

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c),  ar t .370 a l in .(1)  –  (3) ,  ar t .382, art.385 alin.(3), art.405, art.409 

alin.(1) și alin.(3) lit.c), art.538, art.541 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art.40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; art.III din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr.63/2010 

pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; art.7  din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

Luând în considerare: 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr. 41/11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sărata, județul Bacău; 

- adresa nr. 8299 din 19.04.2022 a Instituției Prefectului Județul Bacău, prin care se comunică numărul maxim 

de posturi corespunzător UAT Sărata, în conformitate cu Ordinul Prefectului județului Bacău nr.93/07.04.2022, 

modificat prin Ordinul Prefectului județului Bacău nr.102/19.04.2022; 

În temeiul art.136 alin.(1), art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău, 
astfel: Anexa nr.2 se modifică și se înlocuiește cu  Anexa la prezenta hotărâre. 
Art. 2.  Primarul comunei, prin compartimentele financiar - contabil și resurse – umane din cadrul aparatului de 
specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ, în 
conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 

Art. 4.  Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului Bacău, 
primarului comunei, compartimentelor nominalizate la art.2, precum și spre cunostința publică, în secțiunea 
Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul www.comuna-sarata.ro 

 
Inițiator, Primar                                               Avizat, Secretarul general al comunei Sărata 

Argatu Irina                                                                                 Cristina Sandu 
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Nr.5/1 din 13.02.2023 
 

 
Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău 

 

 
 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ și 

ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, 

Îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău  ,pentru motivarea căruia 

înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
 
Având în vedere: 

 
- raportul compartimentului resurse umane nr.817 din 13.02.2023; 

 - prevederile: art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c),  ar t .370 a l in.(1)  –  (3) ,  ar t .382,  art.385 

alin.(3), art.405, art.409 alin.(1) și alin.(3) lit.c), art.538, art.541 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art.40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 

privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; art.III din Ordonanța de Urgență a  Guvernului 

nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; art.7  din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr. 41/11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sărata, județul Bacău; 

 - adresa nr. 8299 din 19.04.2022 a Instituției Prefectului Județul Bacău, prin care se comunică numărul 

maxim de posturi corespunzător UAT Sărata, în conformitate cu Ordinul Prefectului județului Bacău 

nr.93/07.04.2022, modificat prin Ordinul Prefectului județului Bacău nr.102/19.04.2022; 

 
Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău , pentru a fi discutat și 

aprobat la ședința ordinară  a consiliului local din luna februarie 2023. 
 
 
 
 

Primar, 

Argatu Irina

mailto:sarata@bc.e-adm.ro
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Nr. 817 din 13.02.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
Subsemnatul Dârjănescu Radu, consilier în cadrul compartimentului resurse umane, având în vedere: 

- H.C.L. Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău; 

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.370 alin.(1) – (3), art.382, art.385 alin.(3), art.405, art.409 alin.(1) 
și alin.(3) lit.c), art.538, art.541 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; art.40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare; art.III din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; art.7  din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată; 
- modificarea raportului de serviciu al domnului Filip Alexandru-Constantin, având funcţia publică de execuţie de 

referent, clasa III, grad profesional principal, cu atribuții de urbanism,  prin transfer la cerere în cadrul Agenției 

pentru Protecția Mediului Bacău, începând cu data de 15.02.2023; 

 

Vă fac cunoscut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru inițierea și promovarea unui proiect de 

hotărâre privind: modificarea Hotărârii Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul 

Bacău . 

Conform  adresei  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Bacău  nr.  8299  din  19.04.2022,  prin Ordinul Prefectului 

județului Bacău nr.93/07.04.2022, modificat prin Ordinul Prefectului județului Bacău nr.102/19.04.2022 s-a 

stabilit  numărul maxim de 25 posturi, la care are dreptul instituţia noastră. 

Numărul total de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului este de 25 de posturi, din care 3 posturi 
de conducere şi 22 de posturi de execuţie. 

În ceea ce priveşte posturile salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare de art.III alin.2 din O.U.G. nr.63/2010, 

acestea sunt: 

       - Asistenţă Socială – 7 / 12 posturi asistent personal; 
      - Sănătate - 2 (două) posturi asistent medical comunitar. 
 
Față de statul de funcții aprobat prin H.C.L. Sărata nr. 41 din 11.08.2022, urmează a fi operate următoarele 
modificări: 
Transformarea a 2 (două) posturi, după cum urmează: 

- la Compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență  postul funcție publică de referent  clasa III, grad 

profesional principal, post vacant, se transformă în post funcție contractuală de referent  treaptă profesională I ; 

- la Compartimentul deservire, postul funcție contractuală de șofer treapta profesională I, post vacant,  se 

transformă în muncitor necalificat treapta profesională I; 

 

Modificările intervenite nu aduc atingere numărului maxim de personal stabilit conform prevederilor OUG nr. 
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Proiectul de hotărâre  nr. 5 din 13.02.2023 privind mod i f i ca r ea  Hot ă râ r i i  C ons i l iu lu i   Lo c a l  
Să r a ta  n r .4 1  d in  1 1 . 08 .2 02 2  p r i v in d  ap r oba re a  o rga n ig ra me i  ș i  s t a tu lu i  de  f unc ț i i  
pen t ru  ap ar a tu l  d e  spe c i a l i t a t e  a l  P r im aru lu i  comun ei  Să r a ta ,  jud ețu l  B a cău – inițiat 
de  către  primarul  comunei,  îndeplinește  condițiile  de  legalitate,  necesitate  și  oportunitate,  ca urmare îl 
avizăm favorabil pentru a fi discutat și aprobat la ședința  consiliului local din februarie 2023. 
 

Consilier, 
Dârjănescu Radu 
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