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Nr. 2107 din 13.03.2020 

REFERAT DE APROBARE  
a modificării parțiale a HCL nr. 153/2019, privind		modificarea	Statului	de	funcţii	pentru		
aparatul	de	specialitate	al	primarului	şi	pentru	celelalte	unităţi	subordonate		U.A.T.	

Marghita	

Văzand prevederile art.409, alin. (1) si alin. (3), din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora: 

• alin.(1) autoritatile si institutiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici, in termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice 
modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice; 

• alin.(3) Modificările intervenite in situația funcțiilor publice se fac prin acte 
administrative,  

Tinand cont de faptul că în H.C.L. nr. 153/2019 privind modificarea Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi pentru celelalte 
unităţi subordonate UAT Marghita, prin care funcția contractuală de șef birou II și o 
functie contractuală de inspector de specialitate IA, ambele din cadrul Biroului 
administrarea domeniului public și privat și transport public local, s-au transformat in 
functie publică de șef birou II, respectiv, inspector I, grad profesional superior, în 
cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat și transport public local, insa 
în conditiile prevazute la art. 612 alin. 2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, “în cazul prevăzut la alin. (1), persoanele încadrate cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care 
au fost stabilite ca funcții publice sunt numite în funcții publice de execuție pentru care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 și condițiile de vechime în specialitatea 
studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice”…, 
respectiv, avand în vedere și prevederile art. 391 (1) din OUG nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, “numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul 
fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar 
general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și a funcțiilor publice 
de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor 
din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de 

 



organizare aprobate, în condițiile legii, este de maximum 12% din numărul total al 
posturilor aprobate”, 

SUPUN SPRE APROBARE 

Proiectul modificării parțiale a HCL nr. 153/2019, privind modificarea Statului de funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru celelalte unități subordonate UAT 
Marghita, în sensul înlocuirii prevederii referitoare la transformarea în funcție publică de șef 
birou, cu înființarea funcției publice de șef birou II, în cadrul Biroului administrarea domeniului 
public și privat și transport public local. 

 

INITIATOR, PRIMAR 

Pocsaly Zoltan Ladislau 
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Primaria Municipiului Marghita                                            

Compartiment Resurse umane 

Nr.2108 din 13.03.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

pentru		modificarea	parțială	a	HCL	nr.	153/2019,	privind		modificarea	Statului	de	
funcţii	pentru		aparatul	de	specialitate	al	primarului	şi	pentru	celelalte	unităţi	subordonate		
U.A.T.	Marghita		

Art.409, alin. (1) si alin. (3), din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
stabilește: 

• alin.(1) autoritatile si institutiile publice comunica Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la dispunerea masurii prin act administrativ, orice 
modificare intervenita in situatia functionarilor publici si a functiilor publice; 

• alin.(3) Modificarile intervenite in situatia functiilor publice se fac prin acte 
administrative… 

Tinand cont precizările din adresa ANFP Nr. 53869 conexată cu nr. 1105/2020, cu privire la 
H.C.L. nr. 153/2019 privind modificarea Statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al 
primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita, prin care funcția contractuală 
de șef birou II și o functie contractuală de inspector de specialitate IA, ambele din cadrul 
Biroului administrarea domeniului public și privat și transport public local, s-au transformat in 
functie publică de șef birou II, respectiv, inspector I, grad profesional superior, în cadrul Biroului 
administrarea domeniului public și privat și transport public local, in conditiile prevazute la art. 

 



406 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, astfel încat, prin Dispoziția primarului 
nr.90/2020, dl. Groze Liviu a fost numit în funcţia publică de șef birou, II, la Biroul 
administrarea domeniului public și privat și transport local, ca urmare a schimbării calității 
postului pe care îl ocupa, respectiv, anulată prin Dispoziția primarului nr.145/2020, iar dl. 
Molnar Marius a fost de asemenea numit prin Dispoziția primarului nr.89/2020 în funcţia publică 
de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Biroul administrarea domeniului public și 
privat și transport local, ca urmare a schimbării calității postului pe care îl ocupa, însă	 în	
conditiile	prevazute	la	art.	612	alin.	2)	din	O.U.G.	nr.57/2019	privind	Codul	Administrativ,	
respectiv,	 “în	 cazul	 prevăzut	 la	 alin.	 (1),	 persoanele	 încadrate	 cu	 contract	 individual	 de	
muncă	pe	perioadă	nedeterminată	în	posturi	de	natură	contractuală	care	au	fost	stabilite	ca	
funcții	publice	sunt	numite	în	funcții	publice	de	execuție	pentru	care	îndeplinesc	condițiile	
prevăzute	la	art.	465	și	condițiile	de	vechime	în	specialitatea	studiilor	corespunzătoare	clasei	
și	gradului	profesional	ale	funcției	publice”	și	avand	în	vedere	și	prevederile	art.	391	(1)	din	
OUG	 nr.	 57/2019,	 privind	 Codul	 administrativ,	 “numărul	 total	 al	 funcțiilor	 publice	 de	
conducere	din	cadrul	fiecărei	autorități	sau	instituții	publice,	cu	excepția	funcțiilor	publice	de	
secretar	 general	 al	 unității/subdiviziunii	 administrativ-teritoriale,	 precum	 și	 a	 funcțiilor	
publice	de	conducere	a	căror	ocupare	se	face	prin	detașare	cu	personal	din	cadrul	instituțiilor	
din	sectorul	de	apărare,	ordine	publică	și	siguranță	națională,	conform	statelor	de	organizare	
aprobate,	în	condițiile	legii,	este	de	maximum	12%	din	numărul	total	al	posturilor	aprobate”,	

se	propune	modificarea	parțială	a	prevederilor	HCL	nr.	153/2019,	privind	modificarea	
Statului	de	 funcții	pentru	aparatul	de	 specialitate	al	primarului	 și	pentru	 celelalte	unități	
subordonate	UAT	Marghita,	 în	 sensul	 anulării	 următoarei	 prevederi:	 funcția	 contractuală	
de	 șef	 birou	 II…	 din	 cadrul	 Biroului	 administrarea	 domeniului	 public	 și	 privat	 și	 transport	
public	local,	se	transformă	in	functie	publică	de	șef	birou	II…	în	cadrul	Biroului	administrarea	
domeniului	 public	 și	 privat	 și	 transport	 public	 local,	 și	 înlocuirii,	 astfel:	 se	 înființează	
funcția	publică	de	șef	birou	I,	în	cadrul	Biroului	administrarea	domeniului	public	și	
privat	 și	 transport	 public	 local.	 În	 consecință,	 funcția	 contractuală	 de	 șef	 birou	 II	 din	
cadrul	 Biroului	 administrarea	 domeniului	 public	 și	 privat	 și	 transport	 public	 local,	 se	
desființează.	

Celelalte	prevederi	ale	hotărarii	în	cauză	se	mențin. 

	

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Resurse Umane. 

 

 

Întocmit,  

Banyai Mark,  

inspector GRU 


