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HOTĂRÂREA nr. 55 

din 30.06.2017 
 

privind aprobarea statului de func ii şi a organigramei pentru 
 aparatul de specialitate al primarului comunei BELIU 

 
  Consiliul Local Beliu, 
  Având în vedere: 
 
 

- prevederile art.36 alin.3.lit.b.din Legea nr.215/2001(republicata) Legea 
administratiei publice locale. 
- prevederile art.VI din  Ordonanṭa nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanṭele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor mǎsuri financiare; precum și pct 4 din anexa la OUG 63/2010, 
-adresa nr. 2908/21.04.2017- privind Ordinul nr.271/19.04.2017- pentru stabilirea 
numărului maxim de posturi pentru anul 2017, 
-HCL nr.49/2017 - Privind aprobarea organigramei și statului de funcții, 
-expunerea de motive a primarului comunei, 
-referatul compartimentului de specialitate, 
- avizul favorabil al comisiei, 
-proiectul de hotărâre iniţiat de primar în acest sens, 
-prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru,, ale celor 13 consilieri locali 
prezenţi, 

 

 În temeiul art. 45, pct. 6, din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice 
Locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului 
Local al comunei Beliu, urm torul: 

 
PROIECT DE HOT RÂRE: 

 
           Art.1. Se aprobǎ reorganizarea structurii de specialitate a Primarului Comunei Beliu 

prin modificarea organigramei şi a statului de funcţii  astfel: 

a) statul de funcții se modifică în sensul că : un post contractual   de consilier fonduri 

europene debutant , se transformă în consilier TP II urmare a efectuării perioadei 
de stagiu de către titularul postului . 

b) postul contractual de guardTP I din cadrul Compartimentului Administrativ  din 
subordinea șef birou financiar trece în subordinea viceprimarului în Compartiment 
Gospodărie Comunală și Microbuze școlare, iar postul de magazionier/casier din 
cadrul  Compartiment Gospodărie Comunală și Microbuze școlare trece în 
suborninea șefului biroului financiar, 

c) Funcțiile publice de execuție de consilieri , grad profesional asistent, pentru 

Compartiment social  și Compartiment agricol se transformă în consilieri 



principali urmare a examenului de  promovare în grad de către d-l Lup Teodor 

Florin și de către d-na Lup Andreea Sorina. 

 Art. 2. Se aprobă organigrama în sensul că postul contractual de guardTP I din cadrul 
Compartimentului Administrativ  din subordinea șef birou financiar trece în subordinea 
viceprimarului în Compartiment Gospodărie Comunală și Microbuze școlare, iar postul de 
magazionier/casier din cadrul  Compartiment Gospodărie Comunală și Microbuze școlare 
trece în suborninea șefului biroului financiar conform anexei 1. la hotărârea ce se va adopta. 
 Art. 3. Se aprobă statul de funcţii conform anexei 2 care face parte integrantă din 
hotărârea ce se va adopta. 
 Art.4. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul Comunei Beliu prin aparatul 
de specialitate din subordine. 
           Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei cu : 
               -Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, 
               -Primarului Comunei Beliu, 
      -Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
      -Persoanelor interesate, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site. 
 

            
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ     Contrasemneaz ,  
   MIHOC IOAN                                                               SECRETAR  

     jr. BIR U ANA-MARIA 
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