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                        PROIECT     

                                           
HOTĂRÂRE 

 
privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului oraşului 

Lipova, serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale 
subordonate Consiliului local Lipova și aprobarea statului de funcţii și a 

organigramei  

 
 

Consiliul local al Oraşului Lipova: 
Având în vedere: 
      - prevederile art. 121 din Constituţia României; 

      - prevederile art.129 alin.2 lit.a coroborat cu art.3 lit. c din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

      - avizul comisiei de specialitate; 
      - iniţiativa Primarului Oraşului Lipova exprimată prin referatul de aprobare  
nr.16.812/23.08.2019; 

      - raportul de specialitate nr.16.813/23.08.2019, întocmit de către d-na 
Bătrâna Adriana Ronelia, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane 

din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Lipova; 
      - avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti cu 
nr.29.051/2019 conexat cu nr.27.075/2019; 

      - adresa nr.3341/2019 transmisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, 
prin care se comunică numărul maxim de posturi pe anul 2019, alocat Primăriei 

orașului Lipova;       
      -  votul „pentru” a ___ consilieri, fiind îndeplinită condiția de majoritate 
simplă, cerută de prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 
     În temeiul art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
      Art.1 Se reorganizează aparatul de specialitate al Primarului oraşului Lipova, 

serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale subordonate 
Consiliului local Lipova, după cum urmează: 

1. Desființarea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I 
gr.principal (ID 356131) din cadrul Compartimentului Autorizări 
Transporturi – Serviciul Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi, 

conform avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
2. Desființarea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I 

gr.debutant (ID 356126) din cadrul Compartimentului Achiziții Publice și 
Proiecte Comunitare, conform avizului Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici;  

3. Transformarea, conform art. 406 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrative, a postului de natură contractuală de inspector de 

specialitate din cadrul Biroului Agricol, ocupat de către d-nul Rașcă 
Cristian Ioan, în funcție publică de execuție de inspector clasa I 
gradul asistent; 
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4. Transformarea, funcției publice de execuție de consilier clasa I gradul 
principal (ID 356111) din cadrul Compartimentului Resurse Umane, 

ocupată de către doamna Stei Anca Maria, în funcție publică de 
execuție de consilier clasa I gradul superior, ca urmare a 

promovării în grad profesional superior imediat celui deţinut a 
funcţionarilor publici, începând cu data de 01.05.2019; 

5. Transformarea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa 

I grad asistent (ID  356133) în cadrul Compartimentului Impozite și 
Taxe Locale, în funcțe publică de execuție vacantă de referent 

clasa III grad superior;  
6. Înființarea Compartimentului Implementare Proiecte având în 

componența sa, 6 posturi vacante în regim contractual, conform 

avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
7. Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul 

serviciului al doamnei Irimie Cecilia Gabriela (ID 531505), consilier 
clasa I, gradul principal în cadrul Direcția de Asistență Socială - 
Compartimentul Serviciii Sociale din aparatul de specialitate al 

Primarului orașului Lipova, începând cu data de 18.06.2019; 
8. Încetarea contractului de management al domnului Cociș Petru, 

începând cu data de 15.07.2019 și vacantarea postului de 
administrator public al Orașului Lipova; 

9. Încetarea contractului individual de muncă al domnului Iovan Ovidiu 
Dănuț, muncitor necalificat în cadrul Direcției Infrastructură 
(Întreținere, Reparații) Zone Verzi, începând cu data de 03.07.2019; 

10. Încetarea contractului individual de muncă al domnului Kiss Zoltan, 
muncitor calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 

Reparații) Zone Verzi, începând cu data de 08.04.2019, urmare a 
îndeplinirii condițiilor de pensionare; 

11. Ocuparea posturilor de natură contractuală din cadrul 

Compartimentului Asistenți Personali ca urmare a încheierii contractelor 
individuale de muncă a următorilor: Pavelescu Mircea Gigel, Matei 

Darius Laviniu, Milincu Paulina, Miculiță Lenuța Ancuța; 
12. Compartimentul Audit va fi redenumit Compartiment Audit Public 

Intern; 

13. Compartimentul Achiziții Publice și Proiecte Comunitare va fi 
redenumit Compartiment Achiziții Publice; 

14. Centrul de Informare și Promovare Turistică va fi redenumit  
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică; 

15. Transformarea funcției publice de conducere de secretar U.A.T., 

ocupat de către d-na Pop Corina Cătălina (ID 356091) în funcție publică 
specifică de secretar general al unității administrativ teritoriale, 

conform art.611 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

16. Transformarea funcției publice de execuție de consilier clasa I gradul 

asistent din cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Proiecte 
Comunitare, ocupat de către d-na Spătar Alexandra Doris (ID 356125) 

în funcție de consilier achiziții publice clasa I gradul asistent, 
conform art.610 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

17. Desființarea Aparatului permanent al Consiliului Local și implicit a 

postului de natură contractuală de consilier juridic; 
18. Înființarea, în subordinea secretarului general al U.A.T., a 

Compartimentului Monitorul Oficial Local cu un post de natură 
contractuală, vacant, de inspector de specialitate debutant, conform 



 

 

 

 

art.3 alin.1 din Anexa 1 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

 
      Art.2 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes local şi structurilor 
funcționale din subordinea Consiliului local Lipova, conform anexelor 1 şi 2, părţi 
integrante ale prezentei hotărâri.  

 
      Art.3 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2019 pentru aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes local şi 
structurilor funcționale din subordinea Consiliului local Lipova, după cum 
urmează: 

- Demnitari – 2; 
- Nr. total de funcţii publice – 54, din care: 

           - Nr. total de funcții publice specific – 1, 
           - Nr. total de funcţii publice  de conducere – 5, 
           - Nr. total de funcţii publice de execuţie – 42, 

           - Nr. total de funcții publice exceptate potrivit art.III alin (2) din 
O.U.G. nr. 63/2010 – 1 funcție publică de conducere și 5 funcții publice 

de execuție; 
- Nr. total de posturi contractuale – 108, din care: 

           - Nr. total de posturi contractuale de conducere – 5, 
           - Nr. total de posturi contractuale de execuţie – 56, 

                        - Nr. total de posturi contractuale exceptate potrivit art.III alin 

(2) din O.U.G. nr. 63/2010 – 47. 
 

      Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 
Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 
 

     INIŢIAT PRIMAR, 
   Iosif Mircea JICHICI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipova, la 23.08.2019 
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