ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA
BALȘA 337015 nr. 175
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100
E-mail primaria.balsa@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 37/2022
privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului
de specialitate al Primarului comunei Balșa
Consiliul Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, convocat în ședință ordinară, în data de 28
iulie 2022;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa, nr. 2055/123/28.06.2022, la proiectul de
hotărâre nr. 31/28.06.2022, din care reiasă necesitatea si oportunitatea adoptării unei hotărâri privind
modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa;
- Adresa Instituției Prefectului-județul Hunedoara nr. 2651/18.03.2022 prin care s-a comunicat un
număr maxim de 13 posturi aferent Primăriei comunei Balșa, pentru anul 2022;
- Procesul verbal întocmit la finalul examenului nr. 856/10.06.2022, prin care doamna TOMA
MARIANA-ELENA a fost declarată admisă la examenul organizat în data de 10.06.2022, pentru
promovarea din funcția contractuală de consilier debutant, în funcția contractuală de consilier gradul II;
- Dispoziția Primarului comunei Balșa, nr. 64/10.06.2022 privind încadrarea doamnei TOMA
MARIANA-ELENA în funcția contractuală de execuţie, de consilier gradul II, în cadrul
Compartimentului Bibliotecă și Cămin cultural;
- Raportul secretarului general al comunei Balșa nr. 2055/124/28.06.2022, avizul favorabil nr.
38/20.07.2022 al comisiei nr. 1, pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, avizul favorabil nr. 12/20.07.2022, al
comisiei de specialitate nr. 2 pentru: Juridică şi de disciplină, administrarea serviciilor publice furnizate
și avizul favorabil nr. 12/20.07.2022 al comisiei nr. 3, pentru: activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local al
comunei Balșa;
Luând în considerare faptul că, prin modificarea organigramei și a statului de funcții din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Balșa, se efectuează următoarele schimbări:
- se trece doamna TOMA MARIANA-ELENA pe postul contractual de execuție, consilier gradul
II, prin promovarea din funcția contractuală de consilier debutant, în funcția contractuală de consilier
gradul II, în cadrul Compartimentului Bibliotecă și Cămin cultural;
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată
şi completată ulterior;
- Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, modificată şi completată ulterior;
În temeiul dispozițiilor 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al
Primarului comunei Balsa, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii se concretizează prin următoarele:
- se trece doamna TOMA MARIANA-ELENA pe postul contractual de execuție, consilier gradul
II, prin promovarea din funcția contractuală de consilier debutant, în funcția contractuală de consilier
gradul II, în cadrul Compartimentului Bibliotecă și Cămin cultural.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al
comunei Balșa nr. 5/2022.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, Primarului
comunei Balșa, Secretarului general al comunei Balșa, se aduce la cunoștință publică prin afișare.
Balșa la, 28 iulie 2022
Președinte de ședință,
Toma Simion

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința ordinară din data de 28 iulie 2022, sistem de
vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abțineri” și .......voturi ,,împotrivă”.
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 37/2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BALŞA
EFECTIVE
Prevăzut
Încadrat
Vacant

F.d.p.
2
2
0

F.p.c.
1
1
0

F.p.
5
4
1

P.c.
7
5
2

Functii de demnitate publica - 2
Funcţii publice de conducere - 1
Functii publice de executie - 5
Total functii publice
- 6
Total posturi contractuale - 7
Total posturi
- 15

Tot.
15
12
3

ORGANIGRAMA
aparatului de specialitate al primarului comunei Balşa

Consiliul local
PRIMAR
1-0-0-0=1
1-0-0-0=1
0-0-0-0=0

SECRETAR
GENERAL AL
COMUNEI

VICEPRIMAR

Preşedinte de ședinţă,
TOMA SIMION

0-0-0-1=1
0-0-0-1=1
0-0-0-0=0

0-0-0-1=1
0-0-0-1=1
0-0-0-0=0

Muncitor si guard

0-0-0-2=2
0-0-0-0=0
0-0-0-2=2

Bibliotecă ,
Cămin cultural

0-0-2-0=2
0-0-2-0=2
0-0-0-0=0

Situații de urgență

Compartiment
de informare turistică

0-0-2-0=2
0-0-2-0=2
0-0-0-0=0

Compartiment administrativ
financiar-contabil

0-0-1-1=2
0-0-0-1=1
0-0-1-0=1

1-0-0-0=1
1-0-0-0=1
0-0-0-0=0

Compartiment agricol,
urbanism si amenajarea
teritoriului, si achiziții
publice

Compartiment
asistență socială

0-1-0-0=1
0-1-0-0=1
0-0-0-0=0

0-0-0-2=2
0-0-0-2=2
0-0-0-0=0

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. TĂTULEA SILVIU-PETRU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA

Anexa nr. 2 la HCL nr. 37/2022
STAT DE FUNCŢII

NR.
CRT.

Numele, prenumele/VACANT,
temporar VACANT dupa caz

STRUCTURA

1 Jude Traian Felician
DEMNITAR
2 Țăndău Cosmin-Nicolae
DEMNITAR
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
3

FUNCTIA DE
DEMNITATE
PUBLICA

Functia publica
Inalt
functionar
public

de conducere

Grad
profesional

Nivelul
studiilor

I

II

S

referent
referent

III
III

principal
asistent

M
M

inspector
consilier achiziții
publice

I

asistent

S

I

principal

S

de executie

de conducere

de executie

Nivelul
studiilor

consilier gradul II

S

muncitor calificat
III
guard

G/M

OBSERVATII

primar
viceprimar
secretar general
al comunei

Tătulea Silviu-Petru

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR CONTABIL
4 Crişan Ioan
5 Cazan Tatiana
COMPARTIMENT, AGRICOL, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI SI ACHIZIȚII PUBLICE
6 Crişan Loredana-Maria
7

Functia contractuala
Clasa

Căvăcian Mihai-Alin

COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ ŞI CĂMIN CULTURAL
8

Toma Mariana-Elena

COMPARTIMENT MUNCITOR ȘI GUARD
9

Meteşan Nicolae

10 Hasciar Daniela-Valentina
COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ
11

Ştef Florin-Ioan

M

Șef serviciu voluntar
pentru situații de
urgență

G/M

COMPARTIMENT DE INFORMARE TURISTICĂ
12

VACANT

referent II-agent
de turism

M

13

VACANT

referent II-agent
de turism

M

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
14

VACANT

15

Căvăcian Liliana

inspector

I

principal

S

E*
referent I

Funcţia
Număr posturi
Nr. total de funcţii publice
Nr. total de înalţi funcţionari publici
Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie
Nr. Total demnitari
Nr. total de funcţii din instituţie

Ocupate
5
0
1
4
5
2
12

Vacante
1
0
0
1
2
0
3

Total
6
0
1
5
7
2
15

E* prevăzut în excepția de la art. 3 din Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010

Preşedinte de şedinţă,
TOMA SIMION

Contrasemnează Secretar general,
Jr. TĂTULEA SILVIU-PETRU

M

E*

