
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

Nr. 16749/31.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Budila 

 

 

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (1), (2) și alin. (8) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al comunei Budila, se 

propune aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Budila. 

 

Avand in vedere: 
 
-art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României, republicată 

-art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), b), art. 3 alin. (1) și alin. (4), art. 6, art. 7 și art. 11 din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 386 lit. a), art. 388 alin. (1), (2), (3) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 

474 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Hotararea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Propun modificarea functiei publice de executie de consilier superior in consilier debutant, 

in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, post cu studii superioare, pentru a mari 

posibilitatea depunerii dosarelor la urmatorul concurs.  

In prezent, sunt 2 posturi vacante, lipsa de personal este foarte mare, activitatea 

Compartimentului Asistenta Sociala este ingreunata si foarte dificil de realizat, deoarece sunt doar 2 

posturi ocupate, iar volumul de munca este foarte mare, in special cu ducerea la indeplinire a 

  



prevederilor Legii 226/2021. Astfel, pentru a evita posibilitatea de a nu fi persoane cu vechime de 7 

ani in specialitatea studiilor superioare, doritoare sa se inscrie la concursul pentru Compartimentul de 

Asistenta Sociala, propun modificarea functiei publice de consilier superior in consilier debutant. 

 
Astfel, este necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local, pentru aprobarea modificarii 

statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Budila 

 
Primar, 

Irimia MARȘAVELA 

 

 
 
    Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

 

 

 

 

                       

                       

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă ________ în data de _______, 

    Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Budila, înregistrat sub nr. 

16749/31.12.2021, în calitate de initiator si raportul de specialitate nr. 16750/31.12.2021 al secretarului 

general, prin care s-a propus aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila         

Având în vedere: 

-art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României, republicată 
-art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), b), art. 3 alin. (1) și alin. (4), art. 6, art. 7 și art. 11 din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 386 lit. a), art. 388 alin. (1), (2), (3) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 

474 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Hotararea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 1071/ 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

-avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 3 

      

 



 

 

     În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

     Art. 1. Se aproba modificarea statului de personal, in sensul modificarii functiei publice vacante, de 

executie, de consilier superior, clasa 1, in functie publica de executie de consilier debutant, clasa 1, in 

cadrul Compartimentului Asistenta Sociala. 

    Art. 2.   Se aproba modificarea statului de functii, in sensul modificarii functiei publice vacante, de 

executie, de consilier superior, clasa 1, in functie publica de executie de consilier debutant, clasa 1, cu 

coeficient de ierarhizare _______ in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala. 

     Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Budila, 

prin Compartimentul Resurse Umane si Biroul Financiar Contabil. 

    Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, primarului comunei 

Budila, Compartimentului Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, ANFP și se aduce la 

cunoștință publică, prin grija secretarului general al comunei Budila, prin afisarea pe site-ul 

www.budila.ro. 

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                Primar,                                                                Secretarul general al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra-Aveluța BENIA   

 

 

 

    Repartizat pentru avizare la Comisiile de Specialitate nr. 1 și 3 

 

 

 

 

 


