
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

 
Nr. 7/19.01.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Şinca 
 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 

________________; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 301/14.01.2022 al primarului 

comunei, precum şi raportul de specialitate al compartimentului secretariat, relatii 

cu publicul, probleme de resurse umane comunei nr. 307/14.01.2022, privind 

aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Şinca; 

Vazand prevederile art. 5, lit. hh),  art. 382, lit. a), art. 391, art. 539, lit. a)  

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare precum si prevederile din   OUG nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 139, alin. 1, art. 196, 

alin. 1, lit. a) si art. 197 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul 

administrativ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare; 

   
     HOTARASTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei si statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Şinca,  conform anexelor 1 si 2, 

care fac parte integranta din prezenta hotarâre. 

           Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revoca orice alte 

prevederi contrare.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre 

Primarul comunei Şinca. 
 

 
                        INIŢIATOR                                            
                         PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL 
                BARLEZ VICTOR                                    GALEA CRINA MARIA



 
 

 
 
COMUNA  SINCA 
JUDETUL BRASOV 
Nr. 301/14.01.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

             Prezenta propunere de modificare a compartimentelor funcționale ale 

aparatului de specialitate se bazează pe principiile de legalitate, iar structura de 

personal este construită astfel încât să răspundă cerințelor de eficiență și 

eficacitate specifice la nivelul comunei. Pentru punerea în aplicare a activităţilor 

date în competenţa sa primarul are în subordine un aparat de specialitate. Aparatul 

de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale 

încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual 

             Având în vedere prevederile legale precum si evidentierea organigramei 

si a statului de functii prin H.C.L. Sinca si  apreciind necesitatea si oportunitatea 

adoptării unei H.C.L. Sinca privind  aprobarea modificarii organigramei si statului 

de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Şinca, propun ca 

postul de personal contractual de executie, vacant, dispecer operatiuni de 

salubrizare, din cadrul Compartimentului de gospodarire comunala sa fie mutat in  

Compartimentul de asistenta sociala si se transforma in personal contractual de 

executie, referent debutant. 

                Compartimentul de asistență socială în subordinea secretarului general 

al Comunei Sinca care va avea în structură următoarele funcţii , o funcţie publică 

de execuţie de referent, grad profesional superior, ocupată, o funcţie publică de 

execuţie de referent, grad profesional superior, vacantă si o funcţie contractuală 

de execuţie de referent, debutant, vacantă. Compartimentului de gospodarire 

comunala, in subordinea viceprimarului Comunei Sinca va avea în structură cinci 

posturi contractuale de executie. 

   Faţă de considerentele prezentate propun aprobarea prin Hotărâre a 

Consiliului Local modificarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul 

aparatului propriu de specialitate a primarului comunei  Şinca. 

 

 
PRIMAR 

          VICTOR BÂRLEZ 
 
 



 
 
 
COMUNA  SINCA 
JUDETUL BRASOV 
Nr. 307/14.01.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Structura organului administrativ si a legaturilor ierarhice sunt reprezentate grafic prin 

organigrama. Aceasta reflecta postul pe care fiecare persoana din institutie il ocupa in ierarhia 

administrativa. Totalitatea functiilor dintr-un organ executiv, corespunzatoare structurii 

organizatorice reprezinta statul de functii.  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat, referatul de aprobare al primarului 

comunei Sinca si prevederile din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare si prevederile din Codul administrativ, astfel, la stabilirea 

structurii de posturi se au in vedere urmatoarele prevederi legale, 

art. 5, lit. hh) ,, primăria comunei, a oraşului, a municipiului, a subdiviziunii administrativ-

teritoriale - structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile 

autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: 

primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la 

cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului,, 

art. 382 ,,Categorii de personal bugetar cărora nu li se aplică  prevederile privind funcţionarii 

publici 

Prevederile prezentului titlu nu se aplică următoarelor categorii de personal bugetar: 

    a) personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, 

care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-

reparaţii şi de deservire, pază, precum şi alte categorii de personal care nu exercită prerogative 

de putere publică; 

    b) personalul salariat încadrat la cabinetul demnitarului;,, 

art. 391 Stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere  în cadrul fiecărei autorităţi 

sau instituţii publice 

(1)  Numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii 

publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, precum şi a funcţiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu 

personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

conform statelor de organizare aprobate, în condiţiile legii, este de maximum 12% din numărul 

total al posturilor aprobate. 

(2)  Pentru determinarea numărului total al funcţiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12% 

prevăzută la alin. (1), se procedează după cum urmează: 

a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeşte la întreg; 

b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeşte la numărul întreg 

imediat superior acestuia, dacă fracţiunea este mai mare de 0,50. 

(3)  Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele 

cerinţe: 

a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;,, 

art. 405 ,,Stabilirea structurii de posturi 



    Structura de posturi se stabileşte pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), 

precum şi prin raportare la activităţile desfăşurate de categoriile de personal prevăzute la art. 

382.,, 

art. 539 ,,Clasificarea funcţiilor ce pot fi ocupate  de personalul contractual 

Personalul contractual poate ocupa următoarele categorii de funcţii: 

a) funcţii de conducere; 

b) funcţii de execuţie; 

c) funcţii ocupate în cadrul cabinetelor demnitarilor şi aleşilor locali şi în cadrul cancelariei 

prefectului.,, 

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local ,,aprobă, în condiţiile 

legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de 

funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau 

desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora,, 

Prevederile legale si exercitarea atribuţiilor date în competenţa sa, primarul beneficiază 

de un aparat de specialitate, pe care îl conduce, structurat pe compartimente funcţionale, care 

sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual pentru care s-a întocmit 

Organigrama şi Statul de functii, pentru a fi supuse spre aprobare consiliului local. 

Faţă de considerentele prezentate este necesar ca proiectul insotit de anexe si de  instrumentele 

de prezentare și tinand cont de  dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consider proiectul 

fundamentat si propun Consiliului Local Sinca analizarea si adoptarea unei hotarari in acest 

sens. 
 
 

REFERENT SUPERIOR 
SAS DELIA IONELA 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

JUDETUL BRASOV

COMUNA SINCA                                       PRIMAR 

1d

BIROU 

FINANCIAR 

CONTABIL

1f.p.c+2f.p.e

COMPARTI-

MENT  TAXE 

SI IMPOZITE 

COMPARTI-

MENT   AUDIT

COMPARTI-

MENT  ARHIVA

COMPARTI-

MENT  STARE 

CIVILA

COMPARTI-

MENT   

ASISTENTA 

SOCIALA

COMPARTI-

MENT  

CADASTRU 

URBANISM

COMPARTI-

MENT   

SECRETARIAT, 

RELATII CU 

PUBLICUL, 

PROBLEME DE 

RESURSE 

UMANE

COMPARTI-

MENT   

GOSPODARI-

RE   AGRICOLA 

SI DEZV. 

RURALA S.V.S.U.

COMPARTI-

MENT   

GOSPODARIRE 

COMUNALA BIBLIOTECA

COMPARTI-

MENT  

ADMINISTRATI

V

3 f.p.e 1 f.p.e 1 f.c.e 1 f.p.e 2 f.p.e, 1 f.c.e. 1 f.p.e 1 f.p.e 2 f.p.e 1 f.c.e 5 f.c.e 1 f.c.e 1 f.c.e

NOTA

CL- consilieri locali

D-demnitar

f.p.c.-functie publica de conducere

f.p.e.-functie publica de executie

f.c.e.-functie contractuala de executie 

SECRETAR GENERAL

 BÂRLEZ VICTOR GALEA CRINA MARIA

1 f.p.c

INIȚIATOR

PRIMAR,

CONSILIUL LOCAL 

13 C.L.

SECRETAR GENERAL AL UNITATII VICEPRIMAR

ADMINISTRATIV TERITORIALE SINCA 1 d





Anexa nr. 2 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

JUDETUL BRASOV
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OBS

înalt 
funcţionar 

public
de conducere de execuţie d

e
 

c
o

n
d

u
c

e
re de execuţie

1 BARLEZ VICTOR primar

2 GOILA DANIEL viceprimar

3 GALEA CRINA MARIA Secretar general al Unitatii Administrativ Teritoriale SincaSecretar general al UAT Sinca S

4 VACANT auditor I asistent S

Birou financiar contabil

5 VACANT Sef birou I S

6 FORGACI DENISA GIURGIANA ROXANA

consilier 
achizitii 
publice I asistent S

7 BERA ION ADRIAN consilier I asistent S
Compartiment taxe si impozite

8 MARES MIRCEA GHEORGHE referent III superior M

9 PIOARU MIOARA referent III superior M

# PANDREA VIORICA referent III superior M

Compartiment  arhiva 

# BALAN MONICA ANCUTA referent II M

Compartiment secretariat, relaţii cu publicul, probleme de resurse umane

# SAS DELIA IONELA referent III superior M

# CUCU SORIN inspector I principal S

# POPIONE DOINA referent III superior M
Compartiment cadastru şi urbanism

# RAICA ALEXANDRU referent III superior M
Compartiment stare civila

# MUNTEAN SILVIA referent III superior M

Compartimentul  gospodarire comunala

 COMUNA ŞINCA

STAT DE FUNCŢII

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 

dupa caz

FUNCŢIE DE 

DEMNITATE 

PUBLICĂ

Funcţia publică
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Funcţia contractuală

DEMNITARI 

Compartiment  audit

Compartiment gospodarire  agricola şi dezvoltare rurală



# RATDUCA MIHAI muncitor calificat II M

# TOADER IOAN sofer M

# LEUCA IOAN muncitor calificat I M

# ORZAN IOAN VICTOR sofer M

# MORARU EUGEN tractorist
Compartiment administrativ 

# CODAIA MONICA femeie de serviciu

 Compartiment asistenţă socială
# VACANT referent III superior M

# MARES MIRELA referent III superior M

# VACANT referent debutant M

# MARES EMIL DUMITRU sef serviciu
Biblioteca

# VACANT referent III M

Ocupate Vacante Total
2 0 2
0 0 0
1 1 2
11 2 13
0 0 0
8 2 10
22 5 25

SECRETAR GENERAL

GALEA CRINA MARIA

Nr. total de înalţi funcţionari publici

SVSU

         Funcţia         Număr posturi
Nr. total de demnitari

INIȚIATOR, PRIMAR

BÂRLEZ VICTOR

Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de conducere**
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie*
Nr. total de posturi din cadrul 
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