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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea transformlrii unei func(ii publice qi desfiin{irii/infiinfirii unei func(ii

contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Motru

PRIMARUL MUNICIPIULU MOTRU, EC. MOREGA COSTEL.COSMIN

Avdnd in vedere :

OAG 5712019 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2Ol9 - privind
Codul administrativ, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare;
HCL Motru nr. 114/05.07.2017 modificat[ prin HCL Motru nr. 119/27.07.2017 -

privind aprobarea organigramei, numdrul de personal gi gtatului de funclii al aparatului de

specialitate al primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru incepdnd cu 10.07.2017, cu modificdrile gi completlrile
ulterioare;
H.C.L. Motru nr. 4127,01.2022 - privind desfiinfarea serviciilor sociale din cadrul
Serviciului C[minul social - Centru de asisten(i pentru persoanele aflate in dificultate,
schimbarea destinafiei Cdminului social - Centru de asistenf[ pentru persoanele aflate in
dificultate, infiinfarea Compartimentul de Asisten{i pentru persoane aflate in dificultate qi

aprobarea Regulamentului de Qrganizare qi Funclionare al aparatului de specialitate al
primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru, incepdnd cu data de 01.02.2022,
Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Motru cu nr. fl I I ( ), t " Z0ZZ

- privind aprobarea transformlrii unei funcfii publice qi desfiinf[riilinfiinflrii unei func]ii
contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Motru;
Referat de specialitate nr. f 'J'Z I /2. t c 2022 al serviciului RUIPPC privind
aprobarea transformlrii unei funcfii publice gi desfiin]iriilinfiinfdrii unei funclii
contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Motru,

in temeiul prevederilor art. 136 alin 1 din O.U.G. ru. 5712019 - privind Codul
administrativ, cu modific[rile Ei completdrile ulterioare,

PROPUNE:

Art. I Se aprob[ transformarea unei Funcfii Publice (FP) din cadrul Aparatului de Specialitate al

Primarului Municipiului Motru, Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe $i Proiecte
Comunitare, COMPARTIMENTUL INFORMATICA, dupi cum urmeazd:

Din FP: Consilier I Superior S --- in FP: Consilier I Debutant S.

Lrt. 2 Se aprob[ Desfiinfareafnfiinfarea Functie Contractuale (FC) din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Municipiului Motru, Directia Tehnic6, Serviciul Coordonare Servicii
Publice, Lucr[ri Publice, Protecfia Mediului, COMPARTIMENTUL JURIDIC, UNITATEA
LOCALA PENTRU MONITORIZAREA SERVICILOR COMTINITARE, dup6 cum urmeazd:

a) Se desfiin,teazd,funclia contractuali de Consilier Juridic (gradul II, studii superioare) din
cadrul Compartimentul Juridic, Unitatea Local[ Pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare;

b) Se infiin(eazd, funclia contractual[ de Consilier (gradul I, studii superioare) in cadrul
Compartimentul Juridic, Unitatea Local6 Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare;
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Art. 3 Se modificl Anexa B - $tatul de Funcfii din HCL nr. ll4l20l7, in conformitate cu art.

I qi art. 2 dinprezentul Proiect de Hotdrdre.

Art. 3 Cu indeplinirea prevederilor hotdrdrii se incredinleazl Primarul Municipiului Motru
prin Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe $i Proiecte Comunitare din Primdria
Municipiului Motru.

Art. 4 Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului,
Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe $i Proiecte Comunitare din cadrul
Primdriei Municipiului Motru.
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RAPORT DE APROBARE

la proiectul de hotirf,re privind aprobarea transformtrrii unei func(ii publice qi

desfiintirii/infiintirii unei func(ii contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al

Primarului Municipiului Motru

AvAnd in vedere:

OUG 57/2019 din ORDONANT{ DE URGENTI nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codut
administrativ, cu modificdrile S i completdrile ulterioare ;
Raportul de Control ANFP nr. 594/2022, tnregistrat la Primdria Municipiului Motru cu
nr.31928/13.09.2022;
HCL Motru nr. 114/05.07.2017 modificatd prin HCL Motru nr. 119/27.07.2017 -
privind aprobarea organigromei, numdrul de personal Si Statului de funclii al aparatului
de specialitate al primarului, aparatului permanent Si semiciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru tncepdnd cu 10.07.2017, cu modificdrile Si completdrile
ulterioare;
H.C.L. Motru nr. 4/27.01.2022 - privind desfiinlarea serviciilor sociale din cadrul
Serviciului Cdminul social - Centru de asistenld pentru persoanele aflate tn dificultate,
schimbarea destinaliei Cdminului social - Centru de asistenld pentru persoanele aflate tn
dificultate, tnfiinqarea Compartimentul de Asistenld pentru persoane aflate in diJicultate qi
aprobarea Regulamentului de Organizare qi Funclionare al aparatului de specialitate al
primarului, aporatului permanent 6i serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru, tncepdnd cu data de 01.02.2022,

Se propune:
o Transformarea unei funcfii publice vacante de la un nivel superior Ia unul

inferior existent in qtatul de functii, pentru reducerea cheltuielilor cu salariile,
respectiv pentru ocuparea postului - acesta fiind unic qi necesar ocup6rii, fiind
toate posturile vacante la Compartimentul Informatic6;

o Functia contractuali de Consilier Juridic (gradul II, studii superioare) din cadrul
Direcfiei Tehnice - Serviciul Coordonare Servicii Publice, Lucrlri Publice, Protecfia
Mediului - Compartimentul Juridic, Unitatea Local6 pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare, a fost stabilitl eronat, conform Raportului de Control ANFP nr.59412022,
inregistrat la Prim[ria Municipiului Motru cu nr. 31928113.09.2022, astfel este necesar
desfiinfarea acesteia.

o Infiintarea func{iei contractuale de Consilier (gradul I, studii superioare), in cadrul
Direcfiei Tehnice - Serviciul Coordonare Servicii Publice, Lucr[ri Publice, Protecfia
Mediului - Compartimentul Juridic, Unitatea Locali pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare, fiind necesari unei bune func(ionlri in cadrul serviciului.
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REFERAT/ RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea transformlrii unei funcfii publice gi desfiinflriihnfiintirii unei func{ii
contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Motru

Avind in vedere:
OUG 5712019 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
Raportul de Control ANT'P nr,59412022, inregistrat la Prim[ria Municipiului Motru cu
nr.31928113.09.2022;
HCL Motru nr. 114/05.07.2017 modificatd prin HCL Motru nr. 119127.07.2017 -
privind aprobarea organigramei, num6ru1 de personal gi gtatului de funcfii al aparatului de

specialitate al primarului, aparatului permanent qi serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru incep6nd cu 10.07.2017, cu modificlrile gi completlrile
ulterioare;
H.C.L. Motru nr. 4127.0L.2022 - privind desfiin{area serviciilor sociale din cadrul
Serviciului Clminul social - Centru de asistenf[ pentru persoanele aflate in dificultate,
schimbarea destinafiei Clminului social - Centru de asistenfl pentru persoanele aflate in
dificultate, infiinfarea Compartimentul de Asisten{i pentru persoane aflate in dificultate qi

aprobarea Regulamentului de Organizare gi Funcfionare al aparatului de specialitate al
primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Motru, incepdnd cu data de 01.02.2022,

de aprobare al Primarului Municipiului Motru cu nr.
tD.2022 privind aprobarea transform[rii unei func]ii publice qi

desfiinfirii/infiinfarii unei funcfii contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Municipiului Motru;

inbazaz
o Art.370 din OUG 57t2019 din ORDONANTA DE URGENTA nr.57 din 3 iulie 2019

- privind Codul administrativ:
"ART. 370

Prerogative de putere publicd

(2) Activitdsile cu caracter general care implicd exercitarea prerogatfuelor de putere publicd, de cdtre autoritdlile gi
instituliile publice prevdzute la art. 369, sunt urmdtoarele:

e) reprezentarea intereselor autoritdlii sau instituliei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice saujuridice de

drept public sau privat, din lard Si din strdindtate, tn limita competenlelor stabilite de conducdtorul autoritdfii sau instituliei

0..: 
.U.l::r, 

precum Si reprezentarea in iustilie a autoritdlii sau instituliei publice tn cadrul cdreia tSi desJdsoard activitatea;

o Art. 407 din OUG 57 t2019 din ORDONANTA DE URGENIA nr. 57 din 3 iulie 2019
- privind Codul administrativ:

"ART. 407 Stabilirea defunclii publice
Funcliile publice se stabilesc pe baza activitdlilor prevdzute la art. 370 alin. Q-(3), pentru fiecare autoritate Si institulie
publicd, prin act administrativ al conducdtorului acesteia, respectiv prin hotdrdre a consiliului judelean sau, dupd caz, a
consiliului local."

o Art. 409 din OUG 57 t2019 din ORDONANTA DE URGENIA nr. 57 din 3 iulie 2019
- privind Codul administrativ:

"ART.409
Comunicarea modi/icdrilor intervenite in situalia posturilor Si afunclionarilor publici

(j) Modificdrile interttenite tn situaliafuncliilor publice se fac prin acte administrative emise tn urmdtoarele situalii:
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b) transformarea unei funclii publice vacante intr-o funclie publicd cu o altd denumire sau tntr-o funclie publicd de nivel
inferior ori superior, cu tncadrarea in numdrul maxim de posturi aprobat penffu autoritatea sau institulia publicd Si tn

fondurile bugetare anuale alocate.

1. Se propune Transformare a Functiei Publice (FP) vacantii la UAT Municipiul Motru
dupi cum urmeazi:

. tn cadrul Serviciului Resurse Umane, Informatizare, Programe $i Proiecte Comunitare
. COMPARTIMENTUL INFORMATICA
- Din FP: Consilier I Superior S ----------- in FP: Consilier I Debutant S

Motivare: Se propune transformarea unei ftmclii publice vacante de la un nivel superior la unul
inferior existent in Statul de funclii, pentru reducerea cheltuielilor cu salariile, respectiv pentru
ocuparea postului - ocesta /iind unic Si necesar ocupdrii, fiind toate posturile vacante la
C ompartimentul ldormat ic d.

Prin transformarea unei funcfii publice vacante de la un nivel superior la unul inferior, nu se

modifici numirul de posturi qi Organigrama UAT Municipiul Motru ci numai gtatul de funcfiuni
cu funcfia aferent[, organigraml aprobatl prin HCL Motru nr. I l4l05.07.2017 - privind aprobarea
organigramei, numlrul de personal gi gtatului de funcfii al aparatului de specialitate al primarului,
aparatului permanent qi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru incepdnd cu
10.07.2017, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare, respectiv se vor aplica prevederile

Regulamentului de Organizare gi Func(ionare aprobat prin H.C.L. Motru nr. 4127.01.2022 - privind
desfiin(area serviciilor sociale din cadrul Serviciului Clminul social - Centru de asistenfi pentru

persoanele aflate in dificultate, schimbarea destina(iei C[minului social - Centru de asisten(i pentru
persoanele aflate in dificultate, infiinfarea Compartimentul de Asistenfi pentru persoane aflate in
dificultate qi aprobarea Regulamentului de Organizare gi Funcfionare al aparatului de specialitate al
primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, incep6nd
cu data de 01.02.2022.

2. Se propune Desfiintare nost si infiintare nost Contractual Ia UAT Municipiul Motru
dupi cum urmeazl:

. in cadrul DIRECTIEI TEHNICE - SERYICruL COORDONARE SERVICI
PT'BLICE, LUCRARI PUBLICE, PROTECTIA MEDTULT,I . COMPARTIMENTUL
JURTDTC, t NTTATEA LOCALA PENTRU MONTTORTZAREA SERVTCILOR
COMUNITARE:
a) Se desfiinfeazi funcfia contractuali de Consilier Juridic (gradul II, studii superioare) din

cadrul Compartimentul Juridic, Unitatea Locali Pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare;

b) Se infiinleazl funclia contractualI de Consilier (gradul I, studii superioare) in cadrul
Compartimentul Juridic, Unitatea Locali Pentm Monitorizarea Serviciilor Comunitare;

Motivare: Se propune des/iinlare post Si tnfiinlare post conlractual:
- Funclia contractuald de Consilier Juridic (gradul II, studii superioare) din cadrul

Direcliei Tehnice - Serviciul Coordonare Servicii Publice, Lucrdri Publice, Proteclia
Mediului - Compartimentul Juridic, Unitatea Locald pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare, afost stabilitd eronat, conform Raportului de Control ANFP nr. 594/2022,
tnregistrat la Primdria Municipiului Motru cu nr. 31928/13.09.2022 cu termen de
realizare a mdsurii de 30 zile (pdnd la data 13.10.2022), astfel se propune desfiinlarea
acestuia.

- Se propune tnfiinlareafuncliei contractuale de Consilier (gradul I, studii superioare), tn
cadrul Direcliei Tehnice - Serviciul Coordonare Servicii Publice, Lucrdri Publice,
Proteclia Mediului - Compartimentul Juridic, Unitatea Locald pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare, fiind necesard unei bunefuncyiondri tn cadrul serviciului.
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Prin desfiin{area funcfia contractuali de Consilier Juridic Ai infiinfarea func}ia contractuali de

Consilier, nu se modificl numirul de posturi qi Organigrama UAT Municipiul Motru ci numai
qtatul de funcfiuni cu func{ia aferentE, organigraml aprobati prin HCL Motru nr. 114/05.07.2017 -

privind aprobarea organigramei, numirul de personal gi gtatului de funcJii al aparatului de specialitate
al primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru
incepind cu 10.07.2017, cu modificlrile gi completirile ulterioare, respectiv se vor aplica prevederile
Regulamentului de Organizare qi Funcfionare aprobat prin H.C.L. Motru nr. 4127.01.2022 - privind
desfiinfarea serviciilor sociale din cadrul Serviciului Ciminul social - Centru de asistenti pentru
persoanele aflate in dificultate, schimbarea destinafiei Cdminului social - Centru de asistenfd pentru
persoanele aflate in dificultate, infiin{area Compartimentul de Asistenfi pentru persoane aflate in
dificultate gi aprobarea Regulamentului de Organizare gi Functionare al aparatului de specialitate al
primarului, aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, incepdnd
cu data de01.02.2022.

in cazul aprobadi de Consiliul Local Motru, se va modifica qtatul de functiuni din
cadrul HCL Motru nr. 114/05.07.2017 cu transformlrile aduse funcfiilor publice/contractuale
sus menfionate $i va fi informat ANFP Bucuregti privind evidenfa funcliilor publice.

Precizlm cI modific6rile propuse prin prezenta hot6rdre nu se modifici numlrul de

posturi qi Organigrama UAT Municipiul Motru ci numai gtatul de funcfiuni cu funcfiile aferente,

cu incadrarea in numiirul maxim de posturi aprobat qi in fondurile bugetare alocate pe
anril2022.

Semiciul Resurse Umane, Informatizare, Programe Si Proiecte Comunitare
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