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

HOTĂRÂREA NR. 2/2020
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
extraordinară, publică, în data de 31 ianuarie 2020;
Având în vedere:
- Avizul pentru funcția de șef serviciu voluntari nr. 66/15.01.2020, emis de către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, pe
numele domnului Ștef Florin-Ioan, angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Balșa, în funcția de muncitor III (conducător si întreținere utilaje auto), cu atribuții
și de Șef Serviciu voluntar pentru situații de urgență al comunei Balșa;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa, nr. 2055/10/15.01.2020, la
proiectul de hotărâre nr. 3/15.01.2020, prin care se propune modificarea organigramei și
statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa, ca urmare a
noilor prevederi din Ordinul MAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă;
- Raportul secretarului general al comunei Balșa, nr. 2055/11/15.01.2020;
- Avizul favorabil nr. 2055/23/23.01.2020, al comisiei de specialitate nr. 1:
agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și
protecție socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balșa;
Ținând cont de prevederile Ordinul MAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă, precum și ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Luând în considerare Referatul de aprobare, nr. 2055/10/15.01.2020, potrivit căruia se
impun modificări în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa, în baza
Ordinului MAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,
conform căruia la art. 22 -alin. (1) Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat pe
funcţiile specifice şi personal voluntar; alin. (2) Personalul angajat pe funcţii specifice deţine
calificarea sau competenţele profesionale ale acelor funcţii, atestate potrivit reglementărilor
în vigoare și alin. (3) Funcţia de şef serviciu voluntar se încadrează, în mod obligatoriu, cu
personal angajat pe această funcţie ... și la art. 23, lit. ,,a” Şeful serviciului voluntar trebuie
să aibă avizul inspectoratului competent teritorial. Stabilirea funcției contractuale specifice
de Sef serviciu voluntar pentru situații de urgență, prin transformarea funcției contractuale de
execuţie muncitor calificat III, gradaţia 5, din cadrul compartimentului Situații de urgență.
Domnul Ștef Florin-Ioan, care la data aprobării modificării organigramei și statului de funcții
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa, este încadrat în funcția de muncitor
calificat III, gradația 5, în cadrul Compartimentului Situații de urgență, va fi încadrat în
funcția contractuală de Șef Serviciu voluntar pentru situații de urgență, gradația 5, având și
atribuții de conducător si întreținere utilaje auto, în cadrul aceluiași compartiment.
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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 completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții a aparatului de
specialitate al Primarului comunei Balsa, potrivit anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Local al comunei Balșa nr. 35/2019.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Hunedoara,
Primarului comunei Balșa, Secretarului comunei Balșa, se aduce la cunoștință publică prin
afișare.
Balșa la, 31 ianuarie 2020

Președinte de ședință
Jude Traian Felician

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința extraordinară din data de 31 ianuarie 2020,
sistem de vot liber, cu un număr de …..voturi ,,pentru”,….. ,,abțineri” și ……. voturi ,,împotrivă”. Cvorum
necesar majoritatea absolută.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BALŞA
EFECTIVE
Prevăzut
Încadrat
Vacant

F.d.p.
2
2
0

F.p.c.
1
1
0

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/2020

F.p.
4
4
0

P.c.
6
6
0

Functii de demnitate publica - 2
Funcţii publice de conducere - 1
Functii publice de executie - 4
Total functii publice
- 5
Total posturi contractuale - 6
Total posturi
- 13

Tot.
13
13
0

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,
JUDE TRAIAN FELICIAN

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

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

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

Compartiment administrativ
financiar-contabil

Compartiment agricol,
urbanism si amenajarea
teritoriului, si achiziții
publice

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. 2/2020
STAT DE FUNCŢII

NR.
CRT.

Numele, prenumele/VACANT,
temporar VACANT dupa caz

STRUCTURA

FUNCTIA DE
DEMNITATE
PUBLICA

Functia publica
Inalt
functionar
public

1 Meteşan Simion
DEMNITAR
primar
2 Jude Traian Felician
DEMNITAR
viceprimar
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
3 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

de conducere

Căvăcian Mihai-Alin

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

referent IA

M

muncitor calificat
III
guard

Meteşan Nicolae

10 Hasciar Daniela-Valentina
COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ
11

Grad
profesional

secretar general

COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ ŞI CĂMIN CULTURAL
8 Crişan Rodica
COMPARTIMENT MUNCITOR ȘI GUARD
9

Functia contractuala
Clasa

Ştef Florin-Ioan

M
G/M

Șef serviciu voluntar
pentru situații de
urgență

G/M

COMPARTIMENT DE INFORMARE TURISTICĂ
12

Căvăcian Liliana

referent II-agent
de turism

M

13

Toma Mariana-Elena

referent II-agent
de turism

M

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

Preşedinte de şedinţă,
JUDE TRAIAN FELICIAN

Ocupate
5
0
1
4
6
2
13

Vacante
0
0
0
0
0
0
0

Total
5
0
1
4
6
2
13

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. TĂTULEA SILVIU-PETRU

OBSERVATII

