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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19/08.03.2023 
privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Arieșeni, jud. Alba 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică  
Luând in dezbatere: 

− proiectul de hotărâre nr. 19/2023 privind modificarea Organigramei și statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Arieșeni, jud. Alba; 

− referatul de aprobare nr. 1202/08.03.2023 întocmit de domnul primar în calitate de inițiator, 
privind necesitatea şi oportunitatea dezbaterii şi aprobării proiectului de hotărâre modificarea 
Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Arieșeni, jud. Alba 

− adresa nr. 8522/1/G/SJ/2022 a Instituției Prefectului Județului Alba  
− prevederile art. 610 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare;   
− prevederile art. 404 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 
− prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare 
− art.26 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;           
− art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, art.409 alin.1 și alin.3, lit.b din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;   
− prevederile Legii 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023 
− raport de specialitate al secretarului general al comunei Arieșeni nr. 1203/08.03.2023 

 
În temeiul art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit (a) şi art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1. Se  aprobă modificarea Organigramei  și a statul de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Arieșeni, jud. Alba, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac părți 
integrante din prezenta hotărâre, astfel: 

− Compartimentul Consilier Primar se redenumește  în Compartimentul Consilier primar și relații 
cu publicul 

− Compartimentul Asistență socială se redenumește în Compartimentul Asistență socială și 
Resurse umane 

− Compartimentul Registru agricol se redenumește  Compartimentul Registru agricol și Cadastru 
− Compartimentul Protecția mediului se redenumește  Compartimentul Protecția mediului, Taxe 

și impozite 
− funcția publică  de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 

Achiziții publice se transformă în funcția publică  de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimentului Achiziții publice. 
Art.2  Cu ducerea la îndeplinirea a hotărârii ce va fi adoptată se însărcinează Primarul 

comunei Arieșeni și Compartimentul Contabilitate. 



Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică Anexa nr 1 și 2 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Arieșeni nr 47/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Arieșeni 
               Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 
            Art. 5  Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică şi înaintează 
Instituției Prefectului județului Alba, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, domnului primar, 
compartimentului Contabilitate, dosar funcții publice şi se afişează, la dosarul şedinţei și pe pagina de 
internet a instituţiei www.comuna-arieseni.ro. 
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avizează pentru   legalitate 
Primar,                                         pt. secretar general, 

    Pantea Gheorghe                                                     inspector asistent 
                          Ionel-Viorel  BELEI 


