
 
                                                                  ROMÂNIA 
                                                     JUDEŢUL MARAMUREŞ 

            COMUNA CICÂRLĂU 
          PRIMAR  

          CIF 3627374 

Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.primariacicarlau.ro 

    

                                                           AVIZAT SECRETAR GENERAL  COMUNA CICARLAU  

                                                                   Georgela POP      

                                                                                  

PROIECT DE HOTĂRÂRE    NR. 61 / 17 iunie  2022  

privind aprobarea modificării Statului de functii  si a   Organigramei  pentru  
functionarii publici si personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Cicârlău,  cabinetul primarului si a institutiilor din subordinea 

primarului si a Consiliului Local Cicârlău     
 

Primarul  comunei  Cicârlău, judetul Maramures , având în vedere prevederile 

legislative:  

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin (1) si (2)  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea actelor 
administrative ; 
 f) OUG nr. 63 / 2010  pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ; 
g) HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si  dezvoltarea carierei 
functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;  
h) art. 129 alin  1 si alin 2 lit a,  combinat cu alin  3 lit. c , art. 370 alin 4 si  5,art. 385 alin  3,  
art. 409, art. 534  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative , cu modificarile si 
completările ulterioare ; 
i) Legea nr. 153/2017  privind salarizarea  unitară a personalului platit din fonduri publice, 
cu modificările si completările ulterioare;  

 Luand act de :  proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău , însotit 

de referatul  de aprobare nr.3931/2022 , referatul compartimentului juridic nr. 3933/2022  si 

raportul compartimentului de resort nr. 3932/2022   din care  reiese  necesitatea  

modificăriii organigramei si a statului de functii datorită unor modificări intervenite in cadrul 

aparatului de specialitate al primarului   ca  urmare a : solicitării Agentiei Nationale a 

Functionarilor Publici  cu privire la stabilirea  postului de natură contractuală  din cadrul 

Compartimentului transparență  decizională, monitor oficial local si monitorizarea 

procedurilor administrative  în regim de functie publică,  modificarea organigramei  cu 
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reprezentarea raporturilor de  coordonare si nu de subordonare a comparimentelor  de 

catre administratorul public, organizarea  examenelor de promovare in gard profesional  a 

fucntionarilor publici care au indeplinit conditiile prevăzute de lege, incetarea raportului de 

serviciu prin acordul partilor  a politistului local din cadrul  Compartimentului Politie Locală, 

referatul viceprimarului comunei Cicarlau care solicită    denumirii  postului contractual de 

muncitor  calificat din cadrul Compartimentului adminsitrativ gospodăresc   în muncitor 

calificat – electrician  de intretinere si reparatii ;  

 Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr.  77/2019  privind  modificarea Organigramei si 

a Statului de functii al aparatului  de specialitate  al Primarului comunei Cicârlău,  cabinetul 

primarului si a institutiilor din subordinea primarului si a Consiliului Local Cicârlău     

 Adresa Institutiei Prefectului – judetul Maramures nr. 2725/2022 privind  situatia 

numărului maxim de posturi , conform OUG nr. 63/2010,  Ordinului  nr. 1360/2019   cu 

privire la  aplicarea prevederilor art. III alin  11  din OUG nr.63/2010; 

În temeiul  :  art.139,  alin 1 , art. 196 alin  1 lit a din OUG nr. 57/2019, Codul 

administrativ , cu modificările si completările ulterioare  

PROPUN  

 

Art. 1 Se aprobă  modificarea Statului de functii  si a   Organigramei  pentru  
functionarii publici si personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Cicârlău,  cabinetul primarului si a institutiilor din subordinea primarului 
si a Consiliului Local Cicârlău  .    
 

Art. 2  Anexele 1 si  2  fac parte integrantă din prezenta dispozitie  

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică :  

 Instituţiei Prefectului judeţului Maramureș, în vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate ; 

 Primarului Comunei Cicârlău  ; 
 ANFP  
 Secretarului  general al comunei  Cicârlău  pentru aducere la cunostiintă publică  
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