
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                        

                                                                                                             PROIECT 

Nr. 2834 din 26.08.2019 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava 

 

 

 Consiliul local al comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei BĂLĂCEANA , judeţul Suceava, 

înregistrat cu nr.2833 din  26.08.2019;  

-raportul secretarului comunei  Bălăceana nr………………………;  

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu nr................................;.;  
În temeiul art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art. 

611 alin.(1)  din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava conform anexelor nr. 1 şi 2 

ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

BĂLĂCEANA nr.15 din 23 martie 2017. 

 Art. 3 Primarul comunei prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

INIŢIATOR 

PRIMAR 

NICHITA BABOR 

 

 

                                                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                       SECRETAR COMUNA  

                                                                                     ELENA BEȘA 

 

  

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

  COMUNA BĂLĂCEANA 

          PRIMAR 

NR. 2833 din 26.08.2019 

 

 

REFERAT  

de aprobarea a proiectului  de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei 

şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

BĂLĂCEANA, judeţul Suceava 

 

  

Stimaţi consilieri şi invitaţi,  

Potrivit prevederilor art. 611 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative ” Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de 

zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI - a să aprobe structura 

organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, prin transformarea funcţiei publice 

generale de secretar al unităţii administrativ - teritoriale, respectiv al subdiviziunii 

administrativ - teritoriale.” Luând în considerare aceste prevederi se impune modificarea 

statului de funcții al instituției noastre prin transformarea funcției publice de conducere , 

ocupată de doamna Beșa Elena, de secretar comună cu cea de secretar general comună . 

Totodată am procedat la actualizarea statului de funcții cu asistenții personali care 

mai au contracte de muncă în vigoare la data inițierii proiectului de hotarâre. 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca 

obiect modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava cu care vă rog să fiţi de accord şi  

să-l aprobaţi în forma prezentată.  

 

 

PRIMAR, 

 

BABOR NICHITA 
 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr.  4507  din  29.08.2019 

 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, 

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunală, protecția mediului si turism 

 

 

 

RAPORT 

privind avizarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării 

organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava 

Nr.2969 din 10.09.2019 

 

 

 

 

 Comisia de specialitate luând spre analiză şi dezbatere referatul de aprobare  şi 

proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava cu 

privire la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava ; 

 Constată că proiectul de hotărâre a fost iniţiat cu respectarea legislaţiei în materie, 

în vigoare şi în limitele minime posibile de acoperire a necesarului de funcţii pentru bunul 

mers al activităţilor  din cadrul Consiliului Local communal.  

 Ca urmare , comisia de specialitate acordă aviz favorabil pentru proiectul de 

hotărâre şi propune Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. 

   

 

 

 

 Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 

Todiraş Constantin                                                Buliga Gheorghe                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

SECRETAR 

Nr. 2847 DIN 26.08.2019 

 

 

 

 

RAPORT 

privind avizarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării 

organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava 

 

 

 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei BĂLĂCEANA, 

judeţul Suceava, cu privire la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava , 

constată că modificarea  statului de funcţii îşi găseşte motivarea atât de fapt cât şi de drept, 

proiectul de hotărâre fiind iniţiat cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplineşte toate condiţiile atât din punct 

de vedere legal cât şi al oportunităţii sale , Compartimentul secretariat –registratură, fond 

arhivistic, registru agricol, resurse umane, stare civilă, relaţii cu publicul îl avizează 

favorabil. 

 

 

 

 

SECRETAR COMUNĂ, 

 

Beșa Elena 

 
 

 

 



 
                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava 

 

 

 Consiliul local al comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

referatul de aprobare prezentat de primarul comunei BĂLĂCEANA , judeţul Suceava, înregistrat 

cu nr.2833 din  26.08.2019;  

-raportul secretarului comunei  Bălăceana nr.2847 din 26.08.2019 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu nr.2969 din 10.09.2019;  

În temeiul art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art. 

610 alin. (1) și art. 611 alin.(1)  din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava conform anexelor nr. 1 şi 2 

ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

BĂLĂCEANA nr.15 din 23 martie 2017. 

 Art. 3 Primarul comunei prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Preşedinte de şedinţă, 

Contrasemnează, 
 

Secretarul comunei- Elena Beșa 
 
                                                                                                                                  

Bălăceana,12 septembrie 2019 
Nr.36 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 11  
Prezenti : 11 
Pentru : 11 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 

 


