
 

HOTARAE Nr.  3 

 din data de 13 Ianuarie 2021 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bucovat 

 

       Consiliul local al comunei Bucovat, 

 

           Având în vedereReferatul de specialitate nr. 9003/06.01.2020,  Referatul 

de aprobare inregistrat la nr. 9004/06.01.2021; 

Proiectul de hotarare nr. 2 din data de 06.01.2021; 

Tinand cont de H.C.L. Bucovat nr. 45/23.11.2019 privind aprobarea 

organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bucovat; 

 In baza prevederilor art. 385 (3), art. 370 alin. (1) si art. 610 (1) din OUG 

57/2019 – Codul administrativ; 

In temeiul art. 129 (1), (2) lit.a), (3) lit c),  art. 139 (1), ale art. 196 alin 

(1), lit. a) din OUG 57/2019 – Codul administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba organigrama şi statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bucovat conform anexelor 1 si 2 care fac 

parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

A. Numărul de posturi potrivit pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este 17, 

din care: 

- Funcţii de demnitate publică : 2 posturi ( primar si viceprimar); 

- Funcţii publice de conducere : 1 posturi ( 1 secretar general); 

- Funcţii publice de execuţie: 8 posturi; ( 4 functii publice ocupate de functionari 

publici iar  pentru 4 functii publice de executie  se organizeaza concurs) 

- Personal contractual de execuţie: 6 posturi. 

B.  

-Se desfiinteaza postul de bibliotecar( avand in vedere ca in prezent nu avem 

disponibil un spatiu pentru functionarea in regim normal a bibliotecii), 

activitatea de Bibliotecar urmand a fi exercitata pe baza de voluntariat  si se 

înființează o funcție publică de execuție de Referent debutant , în cadrul  

Biroului Financiar si Dezvoltare, Compartiment Taxe si Impozite; 

- Compartimentul  S.V.S.U. va fi coordonat prin delegare de atributii ; 
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- Se înființează  funcția publică de execuție de inspector debutant în Cadrul 

Biroului Financiar si Dezvoltare -  Compartimentului Achizitii Publice; 

- Se transforma functia de Referent Autoritate Tutelara  si se înființează o 

funcție publică de execuție  de Referent Resurse Umane in cadrul 

Compartimentului Resurse Umane. 

- Se transforma postul contractual de Guard si se infiinteaza postul contractual 

de CONSILIER PERSONAL, pe perioada   mandatului. 

În exercitarea atribuţiilor în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, 

Primarul comunei Bucovat  este împuternicit de Consiliu sa facă transformări ori 

mutări de posturi în cadrul şi între compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bucovat, pe bază de dispoziție. 

Toate transformările propuse au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor 

O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, 

privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare. 

 

Art.2. Se abroga HCL Bucovat nr. 45/23.11.2019 privind aprobarea 

organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bucovat. 

          Art.3.  Prezenta hotarare se comunica : 

- Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate 

si Resurse Umane ; 

- Institutia Prefectului-Judetul Timis ; 

- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 

- Publica prin afisare. 

 

 

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA        

         CONTRASEMNEAZA 

 

         Agoci Claudiu-Tiberiu         Secretar general UAT 

          Gligor Meda 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 7 voturi pentru, 4 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.                                          

La lucrarile  sedintei ordinare participa 11 consilieri locali din cei 11 consilieri alesi  
 



 

 
P R O I E C T DE  HOTARAE Nr. 02 

 din data de 06  Ianuarie 2021 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bucovat 

 

       Primarul comunei Bucovat, 

 

           Având în vedere Referatul de specialitate nr. 9003/06.01.2020,  Referatul 

de aprobare inregistrat la nr. 9004/06.01.2021; 

Tinand cont de H.C.L. Bucovat nr. 45/23.11.2019 privind aprobarea 

organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bucovat; 

 In baza prevederilor art. 385 (3), art. 370 alin. (1) si art. 610 (1) din OUG 

57/2019 – Codul administrativ; 

In temeiul art. 129 (1), (2) lit.a, (3) lit c; art. 139 (1), ale art. 196 alin (1), 

lit a) din OUG 57/2019 – Codul administrativ; 

 

PROPUNE: 

 

Art.1. Propun spre aprobare  organigrama şi statul de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Bucovat conform anexelor 1 si 2 care fac 

parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

A. Numărul de posturi potrivit pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este 17, 

din care: 

- Funcţii de demnitate publică : 2 posturi ( primar si viceprimar); 

- Funcţii publice de conducere : 1 posturi ( 1 secretar general); 

- Funcţii publice de execuţie: 8 posturi; ( 4 functii publice ocupate de functionari 

publici iar  pentru 4 functii publice de executie  se organizeaza concurs) 

- Personal contractual de execuţie: 6 posturi. 

B.  

-Se desfiinteaza postul de bibliotecar( avand in vedere ca in prezent nu avem 

disponibil un spatiu pentru functionarea in regim normal a bibliotecii), 

activitatea de Bibliotecar urmand a fi exercitata pe baza de voluntariat  si se 

înființează o funcție publică de execuție de Referent debutant , în cadrul  

Biroului Financiar si Dezvoltare, Compartiment Taxe si Impozite; 

- Compartimentul  S.V.S.U. va fi coordonat prin delegare de atributii ; 

- Se înființează  funcția publică de execuție de inspector debutant în Cadrul 

Biroului Financiar si Dezvoltare -  Compartimentului Achizitii Publice; 
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- Se transforma functia de Referent Autoritate Tutelara  si se înființează o 

funcție publică de execuție  de Referent Resurse Umane in cadrul 

Compartimentului Resurse Umane. 

- Se transforma postul contractual de Guard si se infiinteaza postul contractual 

de CONSILIER PERSONAL, pe perioada   mandatului. 

În exercitarea atribuţiilor în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, 

Primarul comunei Bucovat  este împuternicit de Consiliu sa facă transformări ori 

mutări de posturi în cadrul şi între compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bucovat, pe bază de dispoziție. 

Toate transformările propuse au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor 

O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, 

privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare. 

 

Art.2. Se abroga HCL Bucovat nr. 45/23.11.2019 privind aprobarea 

organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bucovat. 

          Art.3.  Prezenta hotarare se comunica : 

- Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate 

si Resurse Umane ; 

- Institutia Prefectului-Judetul Timis ; 

- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 

- Publica prin afisare. 

 

 

 

 
INIŢIATOR PROIECT       Avizat 

PRIMAR         Secretar general 

POP GHEORGHE         Gliglor Meda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 


