
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.349/2021
privind aprobare@ modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului

Municipiului Sebeş , judeţul Alba

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud.Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021, ora  13,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş , judeţul Alba;
Văzând:
-  HCL  nr.301/2021  privind  aprobarea  modificării  organigramei  şi  statului  de  fiincţii  ale

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, judeml Alba.
-    referatul  de  aprobare  nr.82351/05.11.202l   la  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea

modificării        statului    de    fimcţii    al    aparatului    de    specialitate    al    Primarului    Municipiului
Sebeşjudeţul Alba

-raportul  de  specialitate  nr.81936/04.11.202l   al  Compartimentului  Resuse  Umane  din
cadrul       Serviciului   Cheltuieli   şi   Resuse   Umane    -aparatul   de   specialitate   al   Primarului
Municipiului Sebeş, prin care se propune aprobarea  modificării   statului de fimcţii al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, judeţul Alba.

Având   avizul  nr.814/202l   al     Comisiei   de   studii   prognoze  economico-sociale,  buget,
fmanţe şi avizul nr.813/202 l  al  Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente
istorice  protecţie  socială,  protecţie  copii,  culte,  sănătate  şi  familie    din  cadrul  Consiliului  Local
Sebeş;

În temeiul prevederilor:
Art.409 alin.3  lit. b) din O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul administrativ,

"ART. 409

Comunicarea modificărilor intervenite în situaţia posturilor şi a fimcţionarilor publici

( 1 ) Autorităţile şi instituţiile publice comunică Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în
termen de  10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare
intervenită în situaţia f\mcţionarilor publici şi a ftncţiilor publice.

(2) Modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici se fac prin acte administrative care
privesc numirea în ftmcţia publică, modificarea, suspendarea, sancţionarea disciplinară, respectiv
încetarea raporturilor de serviciu.

(3) Modificările intervenite în situaţia fimcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în
umătoarele situaţii:

a) intervenirea unor modificări în structura ftncţiilor publice din cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice, ca umare a promovării în clasă şi a promovării în grad profesional a
fimcţionari lor publici ;



Legea cadm  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
Art.129 alin.2 lit.a) si alin.3  lit.c) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În  baza  art.139  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare ;

HOTĂRĂSTE:

A±=± Se aprobă modificarea statului de  ftmcţii al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Sebeş,  în sensul :

a)     transfbrmării  unei  fimcţii  publice  vacante  de  consilier,clasa  1,  grad profesional  principal
din cadrul Compartimentului lnvestiţii Publice - Direcţia Tehnică- aparatul de specialitate
al  primarului  Municipiului  Sebcş  în  fimctia  publică  vacantă  de  consilier,  clasa  1,  grad

profesional  superior,conform anexei nr.1  anexă ce face parte din prezenta hotărâre.
4E±!.  Ducerea  la  îndeplinire     a  prezentei  hotărâri  revine  Compartimentului     Resurse

Umane  din cadrul  Serviciului Cheltuieli  şi Resurse Umane - aparatul de specialitate al primarului
Munîc;g:E.S#::::pând  w  dam  adoptării  prezentei  îşi  îincetează  valabilitatea  HCL nr.3° l#°2 [

pTivind  aprobarea  modificării  organigramei  şi  statului  de  fimcţii  ale  aparatului  de  specialitate  al
Primarului Municipiului Sebeş, judeţul Alba.

Ail. IV. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul şi în
conditiile  prevăzute  de  Legea nr.554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu modificările  şi
completările ulterioare.
Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei şi în monitorul oficial al
municipiului Sebeş şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
-A.N.F.P.  Bucureşti;
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Direcţiei Tehnice.

Sebeş la 25.11.2021
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