
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA          
 JUDETUL ARAD                        
      

 
H O T A R A R E A    NR. 84 

Din data de 9 octombrie 2019 
 

cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcţii 
 
 Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad, 
Având in vedere: 
  
           - raportul de spcialitate  
          -  expunerea de motive a primarului comunei Livada 
          - prevederile art.370  art. 392 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
          - prevederile art.540 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 - aprobat cu unanimitate de voturi  
  
 În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.2 Se aprobă modificarea  urmatoarele funcții după cum urmează : 

-  functia contractuală de execuție  vacantă - consilier juridic din aparatul permanent de 
lucru   al Consiliului local Livada  pe perioadă nedeterminată  va deveni funcție 
publică  pe perioadă nedeterminată de consilier juridic clasa I grad profesional 
superior  în paratul de specialitate al primarului comunei , înfiintându-se astfel 
compartimentul juridic în aparatul de specialitate al primarului  

- funcția publică vacanta consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul 
compartimentului urbanism va fi transferat  în cadrul compartimentului achiziții și va 
deveni funcție publică vacantă de consilier achiziții clasa I grad profesioal debutant 
niveslul studiilor S  

- funcția publică de inspector în clasa I principal din cadrul compartimentului achiziții 
publice va fi redenumită  în funcție publică consilier achiziții publice clasa I principal.  

 Art.3 Se aprobă organigrama conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.4 Se aprobă statul de funcţii conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 
 Președinte de ședință        
 Bălaș Aurel                        Contrasemnează : 
                                                          Secretarul general al comunei  
                                              Răcănel Ionela Nadia 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD 
COMUNA LIVADA 
PRIMĂRIA 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 Având în vedere prevederile art.370 din  OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ   este necesar ca funcțiile  contractual ce sunt prevăzute în 
organigramă prevăd activități ce au caracter de general , prerogative de putere 
publică,   să fie transformate în funcții publice   ”(2) Activităţile cu caracter 
general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, de 
către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369, sunt 
următoarele: 
    a) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor 
reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi 
asigurarea avizării acestora; 
    b) elaborarea propunerilor de politici publice şi strategii, a 
programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare 
fundamentării şi implementării politicilor publice, precum şi a 
actelor necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei 
autorităţii sau instituţiei publice; 
    c) autorizarea, inspecţia, controlul şi auditul public; 
    d) gestionarea resurselor umane şi a fondurilor publice; 
    e) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice 
în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept 
public sau privat, din ţară şi din străinătate, în limita 
competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau 
instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea; 
    f) realizarea de activităţi în conformitate cu strategiile din 
domeniul societăţii informaţionale, cu excepţia situaţiei în care 
acestea vizează monitorizarea şi întreţinerea echipamentelor 
informatice. ” 
4) Stabilirea posturilor în regim de funcţie publică este obligatorie, 
în măsura în care sunt îndeplinite activităţi prevăzute la alin. (1)-
(3), 

  Conform art. 392 din Codul administrativ este necesar redenumirea funcției 
publice de inspector din  cadrul compartimentului  achiziții publice în consilier 
achiziții publice .  
 
 

Secretar comună  
Răcănel Ionela Nadia  

 



 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

 
 

 Având în vedere prevederile art.370 din  OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ   este necesar ca funcțiile  contractual ce sunt prevăzute în 
organigramă prevăd activități ce au caracter de general , prerogative de putere 
publică,   să fie transformate în funcții publice   ”(2) Activităţile cu caracter 
general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, de 
către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369, sunt 
următoarele: 
    a) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor 
reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi 
asigurarea avizării acestora; 
    b) elaborarea propunerilor de politici publice şi strategii, a 
programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare 
fundamentării şi implementării politicilor publice, precum şi a 
actelor necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei 
autorităţii sau instituţiei publice; 
    c) autorizarea, inspecţia, controlul şi auditul public; 
    d) gestionarea resurselor umane şi a fondurilor publice; 
    e) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice 
în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept 
public sau privat, din ţară şi din străinătate, în limita 
competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau 
instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea; 
    f) realizarea de activităţi în conformitate cu strategiile din 
domeniul societăţii informaţionale, cu excepţia situaţiei în care 
acestea vizează monitorizarea şi întreţinerea echipamentelor 
informatice. ” 
4) Stabilirea posturilor în regim de funcţie publică este obligatorie, 
în măsura în care sunt îndeplinite activităţi prevăzute la alin. (1)-
(3), 

 
  Conform art. 392 din Codul administrativ este necesar redenumirea funcției 
publice de inspector din  cadrul compartimentului  achiziții publice în consilier 
achiziții publice .  
 
 

Primar, 
Bimbo Iosif 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-
SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI 

PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 
 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 
Din data de______________ 

 
cu privire la aprobarea organigramei si  a statului de funcţii 

 
 
Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie   
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar  
dl. TĂRȘAN NELU –membru 
dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru 
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  
dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru  
dl.AUREL BĂLAȘ -membru 
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 
S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a 

statului de funcţii , hotărâre care se avizează_______________________. 
 
 
 
 
Preşedinte Secretar 
Șerb Militon                                                              Florincuța Alexandrina   

 
 
 


