JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA VORONA
Nr. __________ din _____________
REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Statului de funcţii și al organigramei UAT Comuna Vorona,
județul Botoșani
Având în vedere prevederile:
• Hotărârii Consiliului Local Vorona nr. 31/24.04.2020 privind modificarea
organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții
• Art 610 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul
Administrativ, potrivit cărora "Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen
de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să
stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice
prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului
activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea
unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii
publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%";
• art. 409 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
• art. 129 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Ţinând cont de Fişa postului aferentă funcţiei publice de inspector, clasa I, grad
profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice - Biroul Contabilitate,
buget, finante si achizitii publice din cadrul UAT Comuna Vorona, anexată prezentului, din
care rezultă că activităţile de achiziţie publică reprezintă, fără echivoc, mai mult de 50%
din atribuţiile postului;
Luând act de cele de mai sus şi constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru
schimbarea denumirii funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional
principal din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice - Biroul Contabilitate, buget,
finante si achizitii publice din cadrul UAT Comuna Vorona, în funcţia publică de execuţie
de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, precum şi modificarea
Statului de funcţii și organigramei a UAT Comuna Vorona în mod corespunzător.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.”a”
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
supunem spre aprobare modificarea organigramei și a statului de funcții conform
denumirilor stabilite în OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
PRIMAR
Prof. Aurel ȘTEFAN

JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA VORONA
Nr. __________ din _____________
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vorona
Subsemnatul, Laurențiu-Marian ANICĂI, în calitate de secretar general al comunei
Vorona,
• Văzând prevederile art 610 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ:
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de
la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI - a să stabilească funcţia
publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea
denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie
publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice
de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu
atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.
(2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin.
(1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în
proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în
funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (1).
•

•
•

•

Adresa Instituției Prefectului – Județul Botoșani nr 5079 din 06.04.2020
înregistrată la primăria Comunei Vorona cu nr 3432 din 06.04.2020 referitoare la
sintetizarea celor mai întâlnite erori în elaborarea și adoptarea actelor referitoare
la funcția publică sau reorganizării de instituții și autorități publice.
Fișa postului aferentă funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional
principal, anexată prezentului raport din care rezultă că activitățile de achiziție
reprezintă, fără echivoc, mai mult de 50% din atribuțiile postului.
dispoziţiile art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, potrivit cărora în exercitarea atribuţiilor privind unitatea
administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de
interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, 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 art. 409 alin. (1) şi alin. (3) lit. b ), potrivit cărora:
o "(1 )Autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea
măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia

•
•

funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice.";
"(3) Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte
administrative emise în următoarele situaţii:
b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă
denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în
numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în
fondurile bugetare anuale alocate.", situaţie în care avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici nu este prealabil şi obligatoriu,

Propunem spre aprobarea Consiliului Local Vorona stabilirea funcţiei publice de
execuţie de consilier achiziţii publice la nivelul UAT Comuna Vorona, prin schimbarea
denumirii funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din
cadrul Biroului Contabilitate, buget, finante si achizitii publice, în funcţia publică de
execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal şi drept
consecinţă, propunem de asemenea, modificarea în mod corespunzător a Statului de
funcţii al acestei instituţii, conform anexei nr. I la proiectul de hotărâre, sens în care
susţinem proiectul de hotărâre prezentat.
Secretar general al comunei Vorona
Laurențiu-Marian ANICĂI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL VORONA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii și Organigramei ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Vorona

Luând în discuție referatul de aprobare, proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei
Vorona și raportul de specialitate prin care se propune modificarea organigramei și a statului de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vorona, în sensul stabilirii funcției
publice de execuție de consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Contabilitate,

buget, finante si achizitii publice, conform prevederilor OUG nr. 57 / 2019 privind Codul
Administrativ,
Luând în considerare și adresa Instituției Prefectului – Județul Botoșani nr 5079
din 06.04.2020 înregistrată la primăria Comunei Vorona cu nr 3432 din 06.04.2020
referitoare la sintetizarea celor mai întâlnite erori în elaborarea și adoptarea actelor
referitoare la funcția publică sau reorganizării de instituții și autorități publice.
Ţinând cont de Fişa postului aferentă funcţiei publice de inspector, clasa I, grad
profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice - Compartimentul
Contabilitate, buget, finante si achizitii publice din cadrul UAT Comuna Vorona, anexată
prezentului, din care rezultă că activităţile de achiziţie publică reprezintă, fără echivoc,
mai mult de 50% din atribuţiile postului;
În conformitate cu prevederile art 5 lit. g), q), y), ff), art 129 alin (2) lit. a) și alin (3)
lit. a), Partea a VI-a, Titlul II, cap I și II, art 409, art 539, art 610 și art 611 din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art 139 alin (1) și art. 196 alin (1), lit. a) din OUG 57 / 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții
publice, prin schimbarea denumirii funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad
profesional principal din cadrul compartimentului Achiziții publice - Biroul Contabilitate,
buget, finante si achizitii publice, în funcție publică de execuție de consilier achiziții
publice, clasa I, grad profesional principal.
Art. 2. Date fiind prevederile art 1 din prezenta hotărâre, Statul de funcții și
organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Vorona se modifică în mod
corespunzător, potrivit anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică Anexa nr 1 și 2 la
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vorona nr 31/24.04.2020 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Vorona.
Art. 4. Primarul comunei Vorona va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin
intermediul compartimentului Resurse umane, iar seceratul general al comunei Vorona
va asigura comunicarea acesteia Instituției Prefectului Județului Botoșani în vederea
exercitării controlului de activitate, primarului comunei, compartimentului responsabil
cu punerea în executate, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și aducea la
cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet
www.comunavorona.ro.
Nr.
Data:
Președinte de ședință

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Laurențiu-Marian ANICĂI

