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ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BALE$TI

CONSILIUL LOCAL

PRoIECT DE HorAnAnE
privind modificeree STATULUI DE tr(NCTII al aparatului de specialitate
al Primarului Comunei BdleSti, judelul Gorj

-

-

Consiliul Local al comunei Bdlegti, judelul Gorj, intrunit in gedintd ordinard publicd;
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Balegti, judetul Gorj, domnul jr. Ungureanu
Mdddlin-lon, la proiectul de hotarare privind modiJicareo STATULUI DE FUNCTII
al uparatului de speciulitate sl Primarului Comunei BdleSti, judelul Gorj;
Raportul d6 specialitate intocmit de Compartimentul Resurse Umane si Func[ii Publice din
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bdlegti la proiectul de hotdrdre;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balegti;
Raportul final al examenului de promovare in grad profesional ce s-a desfdgurat in data de
16 decembrie 2019 (proba scrisd gi interviu), inregistrat sub nr. 205841 18.12.2019;
Raportul final al examenului de promovare in gradul profesional imediat superior al func{iei
din cadrul
contractuale de execulie de inspector de specialitate, gradul profesional
Compartimentrului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bdlegti,
ce s-a desfdgurat la data de 1B decembrie 2019, inregistrat sub nr. 206931 20.12.2019:
Adresa Agenfiei Na{ionale a Func{ionarilor Publici nr.491621 2019, inregistratd la Primiria

ll,

Bdlesti sub nr. 19630/ 04.12.2019;
in conformitate cu:
prevederile Ordonan{ei de Urgen!6

a

Guvernului RomAniei nr.

57

| 2019 privind Codul

Administrativ;

prevederile H.G. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
prevederile H.G. nr. 2BGl 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui posf vacant sau temporar vacant corespunzdtor
funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu
modificarile qi completdrile ulterioare;

prevederile Procedurii de de organizare 9i desfdgurare a examenului de promovare in
grade/ trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei 86lesti, aparatul permanent al Consiliului Local Balegti gi Bibliotecii
Comunale Bdleqti, aprobatd prin Dispozilia primarului nr. 197129.05.2015, modificatd prin
dispoziliile nr 2121 17 06 2015 gi nr. 3201 09,05,2017;
prevederile Legii-cadru nr, 1531 2017 privind salarizarea personalului plittit din fonduri
publice, cu modificarile 9i completdrile ulterioare;
prevederile Legii nr.53/ 2003 privind Codul muncii, republicatd, cu modificdrile gi
completiri le u ltericare
in tenreiul art 129, alin. (2),litera a), alin. (3), litera c) qi art. 196, alin. (1), litera a) din
C'j:^a^:e Ce Urgentd a Guvernului Rom6niei nr. 5712019 privind Codul Administrativ,
;

-

;

uorAnASrE:

Art.1. Se aprobd modificarea Statului de Func[ii al aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Balegti, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Balegti ni. 103
din
17 '10.2019, conform anexei ce face parte integrantd
din prezenta hotarare , c? urmare

a promovarii in grad profesional a doi funcfionari publici, precum gi ca urmare promovdrii
a
in
grad a unui salariat contractual.
Art.2. Prezenta hotdrdre, dupd adoptare, se va comunica in mod obligatoriu, prin grija
secretarului comunei, in termenul prevdzut de lege,lnstitu[iei Prefectutui;uOelut
Gorjl in
vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate se va trahsmite primarului
comunei,
care
9i
are obligalia sd asigure, conform legii, aducerea la indeplinire a prevederilor hotdr6rilor
adoptate de consiliul local prin aparatul de specialitate.

Fala de cete prezentate, solicit Consiliului Local B6legti, intrunit in gedin[d ordinard publicd,
adoptarea acestui proiect de hotdrAre.
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMLINEI BALE $TI

REFERAT DE APROBARE
lo proiectul de hotdrare privind modificarea STATULUI'DE FUNCTTI
al aparatului de speciolitate al PRIMARULUI COMUNEI B,LLE$TI, judelut Gorl

Doamnelor gi domnilor consilieri,
Necesitatea modificdrii statului de func{ii al personalului din aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Bdleqti, judetul GorJ, apare ca urmare a organizdrii, respectiv promovdrii
examenului de promovare in grad profesional a unor func{ionari publici gi a examenului de
promovare in gradul profesional imediat urmdtor a unui salariat contractual.
In conformitate cu prevederile art. 478, alin. (2) din O.U.G. nr. 571 2019 privind Codul
Administrativ, promovarea in grad profesional se face prin concurs sau exam"n, orgunizat de cdtre
autoritdlile 9i instituliile publice, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, prin transformarea
postului ocupat de func{ionarul public ca urrnare a promovdrii concursului sau examenului.
Aga fiind, examenul de promovare in gradul profesional a fost organizat in conformitate cu
prevederile art. 478, art.479, alin. (l), literele a), c) qi d), alin. (2), art.5g7, alin. (1), litera h), art.
617, alin. (2), art. 618, alin. (l), litera b), alin. (2), alin. (4), alin. (10)-(19) gi alin. 22, art. 626 din
Ordonanla de Urgenfd a Guvernului Rom6niei nr.5712019 privind Codul Administrativ coroborate
cu cele ale art. 125 9i ale art. 728, alin (3) din H.G. nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea gi dezvoltarea carierei func(ionarilor publici, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
cu incadrareain fondurile bugetare alocate.
Pentru participarea la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui
de{inut, organizat in semestrul II al anului 2019, un numdr de doi functionari publici din aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Bllegti au indeplinit cumulativ condiliile impuse de lege.
In urma susfinerii examenului organizat pentru promovarea in grad profesional, membrii
Comisiei de concurs, constituitd prin Dispozilia Primarului Comunei Bdlegti nr. 6691 l2.ll.20lg,
i-au declarat admis pe cei doi funcfionari publici participanli: domnul Gugu Nicolae-Adrian, poli{ist
local (inspector), clasa I, gradul profesional principal, in cadrul Biroului Poliliei Locale
Compartimentul Circulalia pe Drumurile Publice ;i Guran Vasile, polilist local (inspector), clasa I,
gradul profesional principal, in cadrul Biroului Poliliei Locale Compartimentul Ordine qi Liniqte
Publicd gi Paza Bunuri, conform raportului final incheiat in data de 18.12.2019, inregistrat sub
nr.20584.
Potrivit prevederilor art. 554, alin. (5) din O.U.G. nr.5712019, pentru personalul contractual
"promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare seface din 3 in 3 ani, fnfunclie de
performanlele profesionale individuale, apreciate cu calificativul foarte bine, cel pulin de doud ori
in ultimii 3 oni in care acesta s-a aflat in activitate, de cdtre o comisie desemnatd prin dispozilie a
ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte Si reprezentonlii organizoliilor sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, dupd cqz, reprezentanlii salarialilor, dacd in statute sau in
legi spegiale nu se prevede altfel".
Incadrarea gi promovarea personalului contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau
alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotdrdri ale Guvernului sau
act administrativ al ordonatorului principal de credite.
in situafia in care legea speciala nu dispune altfel, promovarea personalului contractual se
face de reguld pe un post vacant existent in statul de func(ii.
In situalia in care nu existd un post vacant, promovarea personalului contractual se poate face
prin transformarea postului din statul de funcfii in care acestea'sunt incadrate intrunul de nivel
imediat

supenor.
Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeazd pe baza
criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobd prin hotirdre a Guvernului, dacd nu este
reglementatl altfel prin statute sau alte acte normative specifice.

Astfel, in data de I 8 decembrie 2019 a avut loc la sediul Primdriei Balesti examenul de
promovare in gradul profesional imediat urmdtor al funcliei contractuale de execulie de inspector de

specialitate, gradul profesional II, diin cadrul Compartimentului Administrativ, in conformitate cu
prevederile art. 554, alin. (l)-(5) gi art.626 din O.U.G. nr. 571 2019, prevederile
REGULAMENTULUI - CADRIJ privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sou tempornr vacant corespunzator funcliilor contractuale Si a criteriilor de promovare tn
grade sau tn trepte profesionale imediat superioare o personalului contractual din seitorul bugetar
pldtit dinfonduri publice, aprobat prin H.G. nr.2861 2011, cu modiflcdrile gi completdrile ulterioare
;i cu prevederile Procedurii de organizare gi desfdqurare a examenului de promovare in grade sau
trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Bdlegti 9i aparatul permanent al Consiliului Local Bdle;ti, aprobat prin Dispozilia nr. lg7 din
29.05 .2015, modificat gi completat prin Disp ozilia nr. 320 din 09.05 .2017 .
La acest examen a participat d-nul Nanu Valentin-Nicolae, inspector de specialitate, gradul
profesional II, in cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Balegfi.
Conform raportului final al examenului inregistrat sub nr.20693 din 20.12.2019, d-nul Nanu
Valentin-Nicolae a fost declarat ,,edmis" de cdtre comisia de examen, in urma rezultatelor oblinute

la

examen.

in baza dispoziliilor art. 3, alin (a) din Legea - cadru nr. l53l 2017 privind salarizarea
personalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in calitate de
ordonator principal de credite am obligafia sd asigur promovarea personalului in func{ii, grade gi
trepte profesionale gi avansarea in gradafii, in condiliile legii, astfel inc6t sd se incadreze in sumele
aprobate cu aceastd destina{ie in bugetul propriu.
LuAnd in considerare prevederile legislative men{ionate mai sus, propun modifrcarea Statului
de functii al personalului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bdlegti, prevdzut in
anexa nr.2la Hotdrdrea Consiliului Local Bdlegti nr. 1031 17.10.2019, astfel:
-transformarea funcfiei publice de execuJie din grad inferior in gradul imediat superior ca
urrnare a promovdrii functionarului public care a fost declarat admis 16 examenul de promovare in
grad profesional, respectiv transformarea func{iei publice de execu{ie de polifist local (inspector),
clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului Poliliei Locale - Compartimentul Ciculalia
pe Drumurile Publice, ocupatd de cdtre domnul Gugu nicolae-Adrian, in funcJia publicd de execulie
de poli{ist local (inspector), clasa I, gradul profesional superior;
-transformarea func{iei publice de execu(ie din grad inferior in gradul imediat superior ca
urmare a promovdrii func(ionarului public care a fost decl arat admis la examenul de promovare in
grad profesional, respectiv transformarea functiei publice de executie de polifist local (inspector),
clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului Poliliei Locale - Compartimentul Ordine qi
Liniqte Publica Ei Pazd, Bunuri, ocupatd de cdtre domnul Guran Vasile, in funcfia publicd de
execulie de polilist local (inspector), clasa I, gradul profesional superior;
-transformarea funcfiei contractuale de execu{ie din grad inferior in gradul imediat superior
ca urmare a promovdrii salariatului care a fost declarat admis la examenul de promovare in grad
profesional, respectiv transformarea funcfiei sontractuale de execu{ie de inspector de specialiiate,
gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Administrativ, ocupatd de cdtre domnul Nanu
Valentin-Nicolae, in funclia contractuald de execulie de inspector de specialitate, gradul profesional

I.

;

Agenfia Nalionald a Funclionarilor Publici, cu adresa nr. 491621 2019, inregistratd la
Primaria Bdleqti sub nr. 196301 04.12.2019, prin care ne-a comunicat faptul cd a luat cunogtin{d de
modificdrile aduse structurii de funclii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Bdlegti prin HotdrArea Consiliului Local Bdle;ti nr. 1031 17.10.2019, a constatat o
neconcordanla intre statul de func{ii gi organigrama aprobate prin aceastd hotdrdre in ceea ce
prive;te denumirea Compartimentului Strategii de Dezvoltare Regionald gi Integrare Europeand ;i
ne-a solicitat sd avem in vedere la modificarea statului de funcfii, evidenlierea corecti a structurii
respective.

Astfel, in Statul de funcfii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bdlegti se va
evidenlia correct COMPARTIMENTUL STRATEGII DE DEZVOLTARE REGIONALA $I
INTEGRARE EUROPEANA in loc de COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANA $l
DEZVOLTARE REGIONALA. cum eronat s-a inscris.
l'

Avdnd in vedere considerentele mai sus prezentate, iniliez prezentul proiect de hotdrdre pe
care il supun spre dezbaterea gi aprobarea dumneavoastrd in form a prezentatd.
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMLTNA BALE$TI
compartimentul Resurse Umane qi Funcfii publice

RAPORT DE SPECIALITATE

asupro proiectului de hotdrdre privind modificoreq STATUL(II DE FUNCTI7

al aparatului de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI

Aim;ft;udelul Gorj

in baza prevederilor art. 136, alin (3), litera a) din Ordonanfa Guvernului Rom6niei nr.
57
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Compartimentul Resurse Umane qi Funcfii publice
din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Balegti a analizatproiectul
de hotdr6re privind
modificorea STATULUI DE FUMTI\ al aparatului de specialitate at PRIMARULUI
COMUI{EI
BALE$TI, judelul Gort.
Proiectul de hotdrdre a cdrei adoptare se solicitd a fost inifiat de cdtre domnul jr.
Ungureanu Mdddlin-Ion, primarul comunei Bd-legti, urrnare a promovaiii
in grad profesional a
doi funclionari publici (Gugu Nicolae-Adrian Guran Vasile) din tadrul Biroului polifiei
;i
Locale gi
ca urmare a promovdrii in gradul profesional imediat urmdtor a unui salariat
contractual din cadrul
Compartimentrului Administrativ din aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Bdleqti, judeful

din

Gorj

-

Proiectul de hotdrdre a fost iniliat in conformitate cu:
prevederile Ordonanfei de Urgenfd a Guvernului Romdniei nr.
571 2019 privind Codul Administrativ;
prevederile H.G' nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea 9i dezvoltarea carierei

func[ionarilor publici, cu modificarile completdrile ulterioare;
9i
prevederile H.G. nr. 2861 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiitor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
funcliitor contractuale gi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile gi complet6'rile ulterioare;
prevederile Procedurii de de organizare
9i desfdgurare a examenului de promovare in grade/ trepte
profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate
ai Primarului Comunei B6legti,
aparatul permanent al Consiliului Local Balegti gi Bibliotecii Comunale Balegti, aprobati prin
Dispozilia
primarului nr, 197129.05.2015, modificatd prin dispozitiib nr.2121 17.06.2015 gi
nr.320109.05,2017;
prevederile Legii-cadru nr. 1531 2017 privind salarizarea personalului ptdtit
din fonduri publice, cu
modificdrile gi completarile ulterioare;
prevederile Legii nr' 53/ 2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificirile gi
completdrile ulterioare.

Luandu-se in considerare prevederile legislative menfionate mai sus, se propune modificarea
Statului de funcfii al personalului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei B6legti,
prevdzut in anexa nr.2la HotdrArea Consiliului Local Bdleqti nr. l03l 17 .10.2019,
astfel:

-transformarea funcJiei publice de execu{ie din grad inferior in gradul imediat superior ca
urrnare a promovdrii func{ionarului public care a fost declarat admis la e*u..nul de promovare
in
grad profesional- respectiv transformarea funcJiei publice de execu{ie de poli{ist tocat (inspector),
clasa I- gradul profesional principal, din cadrul Biroului Poliliei Locale Compartimentui
Ciculalia
pe Drumurile Publice, ocupatd de cdtre domnul Gugu nicolae-Adrian, in funclia publicd
de execulie
de politist local (inspector), clasa I, gradul profesional superior;
-transformarea func(iei publice de execu{ie din grad inferior in gradul imediat superior ca
urrnare a promovlrii funclionarului public care a fost declarat admis la
de promovare in
"*a*enul
profesionalrespectiv
transform
area
funcJiei
publice
de
execu(ie
polilist
de
tocat (inspector),
-erad
cla:a Iprofesional principal, din cadrul Biroului Poliliei Locale Compartimentui Ordine gi
-eradul
-

Lini;te Publicd 9i Pazd Bunuri, ocupatd de cdtre domnul Guran Vasile, in funcfia public6
execulie de polilist local (inspector), clasa I, gradul profesional superior;
-transformarea functiei contractuale de execu{ie din grad inferior

de

in gradul imediat superior
ca urmare a promov6rii salariatului care a fost declarat admis la examenul de promovare in grad
profesional, respectiv transformarea functiei contractuale de execu{ie de inspecior de specialiiate,
gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Administrativ, ocupatd de cdtre domnul Nanu
Valentin-Nicolae, in funclia contractuald, de execulie de inspector de specialitate, gradul profesional
I.

De asemenea, Agen{ia Nalionali a Funclionarilor Publici, cu adresa nr. 491621 2019,
inregistratdla Primdria Bdlegti sub nr. 196301 04.12.2019, prin care ne-a comunicat faptul cd a luat
cunoqtinld de modificirile aduse structurii de funclii publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bdlegti prin Hotdr6rea Consiliului Local Baleqti nr. l03l 17.10.2019, a
constatat o neconcordan{d intre statul de funcfii gi organigrama aprobate prin aceastd hotdrAre in
ceea ce privegte denumirea Compartimentului Strategii de Dezvoltare Regional6 gi Integrare
Europeand 9i ne-a solicitat sd avem in vedere la modificarea statului de funcfii,ividenlierea corectd
a structurii respective.
Astfel, in Statul de funclii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Balegti se
propune a se evidenlia correct COMPARTIMENTUL STRATEGII DE DEZVOLTARE
REGIONALA $I INTEGRARE EUROPEANA iN IOC dC COMPARTIMENTUL INTEGRARE
EUROPEANA $l DEZVOLTARE REGIONALA, cum eronat s-a inscris.
Fa{a de cele prezentate mai sus, COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE gl FUNCTII
PUBLICE din aparatul de specialitate al PRIMARULUI COMLINEI BALE$TI, jude{ul Gorj,
raporteazd Consiliului Local Bdlegti e6, proiectul iniliat intrunegte condiliile legale de formd,

con{inut gi legalitate.

COMPARTIMENTUL RESIJRSE UMANE $I FUNCTII PUBLICE,
Saragea Cristina Elena

