
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

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 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 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, din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. 

nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- 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; 

- Hotărârii nr. 44 din 29.08.2012 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Asistență Socială; 

- Hotărârii nr. 19 din 20.03.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de 

Asistență Socială organizat la nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț;  

Analizând referatul de aprobare nr. 519 din 29.01.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, şi raportul de specialitate nr. 515 din 29.01.2020 al 

consilierului cu atribuții de resurse umane, Vârlan Anișoara, în scopul eficientizării structurii 

funcționale și utilizării optime a resurselor umane, cu respectarea dispozițiilor Codului 

Administrativ,  justifică modificarea actului administrativ în sensul înlăturării neconcordanțelor 

existente dintre statul de funcții și structura funcțională a primăriei comunei Bicazu Ardelean, 

cu referire la:  

a) nereglementarea modificării denumirii Compartimentului Contabilitate în 

Compartiment Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe și includerea în organigramă a noii 

denumiri; 

b) justificarea desființării funcției publice de conducere vacante de șef serviciu aferent 

Serviciului Public de Asistență Socială și reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială 

în Compartiment de Asistență Socială și redenumirea acestuia în Compartiment de Asistență 

Socială și Stare Civilă, în raport de prevederile Hotărârii nr. 44 din 29.08.2012 a Consiliului 

Local al comunei Bicazu Ardelean privind înființarea și organizarea Serviciului Public de 

Asistență Socială și a Hotărârii nr. 19 din 20.03.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean  privind Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență 

Socială organizat la nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, precum și a stării de fapt 

existente referitoare la îndeplinirea atribuțiilor de stare civilă de către consilierul clasa I, grad 

profesional superior, cu atribuții de asistență socială; 



c) faptul că în statul de funcții anumite funcții publice nu sunt identificate corespunzător 

prevederilor legii, cu trimitere la funcția de consilier de achiziții publice, referent de 

specialitate, etc. 

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

hotărâre, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

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 – Hotărârea nr. 70 din 25.10.2019 a Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului 

Local al comunei Bicazu Ardelean, se modifică și se completează, după cum urmează:  

I. După art. 4 se inserează art. 41 care va avea următorul conținut: 

“Art. 41 – (1) Se modifică denumirea Compartimentului Contabilitate în Compartiment 

Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite.” 

II. Art. 5 se modifică și se completează și va avea următorul text: 

“Art. 5 – (1) Se desființează funcția publică de conducere, vacantă, de șef serviciu 

aferentă Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

(2) Se reorganizează Serviciul Public de Asistenţă Socială în Compartiment de 

Asistenţă Socială. 

(3) Compartimentul de Asistenţă Socială se redenumește în Compartiment de Asistenţă 

Socială și Stare Civilă. 

(4) Fişa postului pentru consilierul din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială și 

Stare Civilă se completează în mod corespunzător.”  

Art. 2 – (1) 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.   

(2) Anexele nr. 1 și nr. 2 din prezenta hotărâre înlocuiesc: 

a) Anexele nr. 1 si nr. 2 la Hotărârea nr. 24 din 27.04.2018 a Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean, cu modificările și completările ulterioare. 

b) Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 70 din 25.10.2019 a Consiliului Local al 

comunei Bicazu Ardelean.  

Art. 3 – Compartimentele de specialitate din aparatul  de specialitate al primarului vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 – În termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri aceasta va fi 

comunicată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Art. 5 – 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, și va asigura aducerea la cunoștința 

publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Apetrei Dumitrina 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 7 din 30.01.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.01.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



