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HOTĂRÂREA nr. 6
Din 01.02.2023

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Petreu

Consiliul Local al Comunei Petreu, județul Bihor, întrunit în ședință ordinară la data de

01.02.2023;

La inițiativa Primarului comunei Petreu;

Examinând referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Petreu, precum și raportul

de specialitate întocmit de către compartimentul de resort din care reiese necesitatea adoptării unei

hotărâri privind modificarea structurii organizatorice a unității administrativ-teritoriale, respectiv

modificarea organigramei şi a statului de funcţii;

Văzând avizul pentru legalitate al comisiilor de specialitate al Consiliului local Petreu;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 374 din 21 decembrie 2023 privind schimbarea

denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, precum şi pentru

modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a

teritoriului României, potrivit căreia denumirea comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, se schimbă în

comuna Petreu, iar reşedinţa comunei Petreu, judeţul Bihor, se stabileşte în satul Petreu;

Specificând faptul că locul de muncă reprezintă element al contractului individual de muncă,

astfel cum rezultă din dispozițiile art. 17 alin. (4) coroborat cu alin. (3) lit. b) din Legea nr. 53/2003

Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare iar, conform prevederilor art. 17

alin. (5) din Codul muncii, orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în

timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adițional la contract,

astfel, dacă adresa de la sediul social este înregistrată în contractul individual de muncă, este

necesară modificarea contractului, precum și faptul că, în urma aplicării dispozițiilor Legii nr. 374

din 21 decembrie 2022, coroborate cu prevederile art. 534^1 - informaţii referitoare la raportul de

serviciu al funcţionarului public și prevederile art. 530 alin. (1) lit. ”h” din OUG nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora conducătorul

autorităţii publice trebuie să informeze funcţionarul public cu privire la locul de desfăşurare a

activităţii, în baza dispozițiilor Legii nr. 374 din 21 decembrie 2022 privind schimbarea denumirii şi

a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor;

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să organizeze un compartiment distinct

pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor

şi să expedieze răspunsurile către petiţionari;

Având în vedere prevederile art. 404 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, conform căruia se impune organizarea unei structuri

funcționale cu atribuții în gestiunea curentă a resurselor umane și funcțiilor publice sau această

activitate să rezulte din denumirea unui compartiment;

Fiind necesară astfel, reorganizarea Compartimentului Agricol, Mediu şi Urbanism (anterior

compus din 5 posturi dintre care 4 funcții publice și o funcție contractuală) prin modificarea

denumirii acestuia în Compartiment Agricol și Mediu, compus din 4 posturi (3 funcții publice și o

functie contractuală) și înființarea Compartimentului Relatii cu Publicul, Resurse Umane și

Urbanism, compus dintr-un post, funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad

profesional debutant, post preluat din cadrul Compartimentului Agricol și Mediu;

Studiind prevederile art. 392 alin (1) și art. 610 din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia funcţia publică de execuţie

care are în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50%, se impune a fi

transformată în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice;
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Totodată, în baza dispozițiilor Legii nr. 374 din 21 decembrie 2022, coroborate cu prevederile

art. art. 242 alin. (1), art. 243, art. 390 alin. (2) și art. 611 din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, actualizat, se impune schimbarea denumirii funcției publice specifice de conducere

de secretar general al comunei Abrămuț, în funcţia publică specifică de conducere de secretar

general al comunei Petreu;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1)
și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al

Primarului Comunei Petreu, ca urmare a schimbării denumirii unității administrativ teritorială

comuna Abrămuţ, judeţul Bihor, în comuna Petreu și stabilirea reşedinţei comunei Petreu, judeţul

Bihor, în satul Petreu, potrivit Legii nr. 374 din 21.12.2022 privind schimbarea denumirii şi a

satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, precum şi pentru modificarea şi

completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României,

conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5, anexe care fac parte

integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:

- reorganizarea Compartimentului Agricol, Mediu şi Urbanism (anterior compus din 4

posturi dintre care 3 funcții publice și 1 funcție contractuală) prin modificarea denumirii acestuia în

Compartiment Agricol și Mediu, compus din 3 posturi (2 funcții publice și o functie contractuală) și

înființarea Compartimentului Relatii cu Publicul, Resurse Umane și Urbanism, compus dintr-un

post, funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, post preluat

din cadrul Compartiment Agricol și Mediu;

- schimbarea denumirii funcţiei de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din

cadrul Compartimentului Contabilitate, în funcţia de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I,
grad profesional asistent, prin schimbarea denumirii funcţiei de execuţie de consilier, clasa I, grad

profesional asistent, având în vedere faptul că aceasta are în atribuţiile postului activităţi de achiziţie

publică mai mult de 50%;

- schimbarea denumirii funcției publice specifice de conducere de secretar general al

comunei Abrămuț, în funcţia publică specifică de conducere de secretar general al comunei Petreu.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziții

contrare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei

Petreu, prin compartimentele de specialitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Agenției

Naționale a Funcționarilor Publici București, Dosar cu hotărâri, Primarului Comunei Petreu,

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petreu și se aduce la

cunoștință publică.

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Petreu.

În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL
Marius-Florin CORPAȘ Mária TAKÁCS


