
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea structurii funcţionale şi a statului de funcţii pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, precum şi 

aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice transformate 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 385 alin. (3), cap. IV- Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi 

Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public din  Partea a VI-a - 

Statutul funcţionarilor publici, raportat la art. 402 alin. (1) art. 610 alin. (1), Anexa nr. 5 – Lista 

cuprinzând funcțiile publice, pct. I, lit. C subpct. 1 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. 

nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii nr. 68 din 31.07.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

privind modificarea Hotărârii nr. 61 din 10.07.20200 privind modificarea și completarea unor 

hotărâri ale Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean privind structura funcțională a 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean 

- Hotărârii nr. 61 din 10.07.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean privind structura funcțională a aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu 

Ardelean; 

- Hotărârii nr. 7 din 30.01.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean privind 

modificarea și completarea Hotărârii nr. 70 din 25.10.2019 a Consiliului Local al comunei 

Bicazu Ardelean pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24 din 27.04.2018 a 

Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

- Hotărârii nr. 70 din 25.10.2019 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean pentru 

modificarea și completarea Hotărârii nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului Local al comunei 

Bicazu Ardelean 

- Hotărârii nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, 

modificată prin H.C.L. nr. 34 din 29.06.2018, cu modificările și completările ulterioare, 

inclusiv cele aduse prin HCL nr. 31 din 25.04.2019 a Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean; 

Analizând referatul de aprobare nr. 2404 din 26.06.2021 al domnului Primar al 

Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, precum şi raportul de specialitate nr. 2386 

din 26.03.2021  al consilierului cu atribuții de resurse umane, Vârlan Anișoara, constatăm că: 

a) unele posturi s-au vacantat ca urmare a pensionării unor salariați; 

b) funcţia publică generală de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială și Stare Civilă, trebuie transformată pentru a 

putea fi ocupată, deoarece în zonă nu prea sunt persoane care să îndeplinească condiția de 

vechime, necesară pentru ocuparea postului; 

c) funcţia publică generală de execuţie de consilier clasa I, grad profesional debutant în 

cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, trebuie transformată față de 

rezultatul obținut de funcționarul debutant la terminarea perioadei de stagiu; 

 d) se impune stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice transformate; 

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local și votul 

consilierilor locali privind aprobarea proiectului de hotărâre; 

 



În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) raportat 

la art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se constată vacantarea unor posturi ca urmare a pensionării unor salariați, 

după cum urmează: 

a) consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului de Asistenţă 

Socială și Stare Civilă; 

b) muncitor (studii scoală profesională) din cadrul Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public și Privat de Interes Local; 

(2) Se transformă următoarele funcții publice generale de execuţie, astfel: 

a) funcţia publică generală de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior în 

cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială și Stare Civilă, în funcţia publică generală de 

execuţie de consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă 

Socială și Stare Civilă; 

b) funcţia publică generală de execuţie de consilier clasa I, grad profesional debutant în 

cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în funcţia publică generală de 

execuţie de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanism; 

(3) Pentru funcția publică de execuție, consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

gradația 5, în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism din aparatul de 

specialitate al primarului, se stabilește salariul de bază brut, lunar, în cuantum de 5.295 lei, în 

raport de complexitatea activității. 

(4) Se aprobă Statul de funcții și structura funcțională a Primăriei Bicazu Ardelean, 

județul Neamț, ce constituie Anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotarâre.  

(5) Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, înlocuiesc anexele nr. 1 și nr. 2 la 

Hotărârea nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 2 – Compartimentele de specialitate din aparatul  de specialitate al primarului vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 – În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri aceasta va fi 

comunicată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Art. 4 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mucenicu Toader 

                                                                                                           Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 28 din 26.03.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 26.03.2021 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 1 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

prezenți.   

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



