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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea reorganizării Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerile domnului Viceprimar Cosmin Ionut ANDREI cu privire la aprobarea

reorganizării Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani, pentru anul 2019,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, rapoartele de avizare ale

comisiilor de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. 3 lit. e) din OVO nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) Iit, a) şi art. 240 alin. (2) din O.U.O. nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

în temeiul art. 211 din O.V.O. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019 si ale Legii - cadru m.l53/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

HOTĂRĂşTE:

Art.I Se aproba organigrama şi statul de functii al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement

Botoşani, conform anexelor A Isi A2 la prezenta hotarare.

Art.2 Postul de magaziner (în prezent neocupat) din statul de funcţii de la Serviciul

Administrare al DSPSA se transformă în postul de director general conform anexelor AI si A2 cu

stabilirea nivelului salarizarii la nivelul în plată al directorului la data adoptării prezentei hotărâri plus

5 % din valoarea acesteia.

Art.3 Postul de director existent se păstrează cu nivelul salarizării în plată şi cu poziţia În

organigramă conform anexei AI coordonând Baze Sportive si Agrement şi Serviciul Amenajare Spatii

Verzi.

ArtA Postul de director adjunct se transformă în postul de director cu actualizarea salarizării la

nivelul postului de director existent la data adoptării prezentei hotărâri.



Art.S. Compartimentele "Administrare Baza Sportive" si "Agrement" vor fuziona formând un

singur compartiment "Administrare Baze Sportive si Agrement".

Art.6 Se numeşte În functia de director general d-nul consilier juridic Aurel CHIRIAC, salariat

al DSPSA cu titlu de interimar până la organizarea concursului de ocupare a postului de director

general dar nu mai mult de 120 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

ArI. 7 Concursul pentru ocuparea postului de director general se va organiza de catre Consiliul

Local al Municipiului Botosani printr-o comisie special desemnată aleatuită din 5 membri, consilieri

locali, din care I preşedinte.

Art.8 Regulementul de Organizare si Functionare se va pune În acord cu reorganizarea DSPSA

din prezenta hotărâre in termen de maximum 30 zile.

Art.9 La data intrării În vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art.10 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate si conducerea

D.S.P.S.A vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Marius- Leonardo Oroşanu

Botoşani, 28 octombrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general,
Oana Gina Georgescu





ROMÂNIA
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MUNICIPIUL BOTOŞANI
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Anexa nr. AIia HCL /2819

ORGANIGRAMA
DIRECŢIASERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT BOTOŞANI

PE ANUL 2019 ,- FUNCTII I Total CM

Il

CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI
EXECUŢIE 154

TOTAL 165..
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Preşedinte de şedinţă,

Consilier, Marius- Leonardo Oroşanu

Contrasemnează,

Secretar general, Oana Gina Georgescu



CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
STAT DE FUNCŢII

Directia Servicii Publice, Sport si Agrement

III 1 COMPARTIMENT SEMNALIZARE RUTIERA. .
31 muncitor calificat (lacatus mecanic) M IV
32 muncitor calificat (lacatus mecanic) M III
33 muncitor calificat (sofer) M 1
34 muncitor calificat (sofer) M II
35 muncitor calificat (sofer) M II

FUNCŢIA Nivel studii
Grad I

Nr. crt. treapta
1 director general
2 director S 1

1. SERVICIUL BAZE SPORTIVE SI AGREMENT
3 sef serviciu S 1

I.ICOMPARTIMENT SALA POLIVALENTĂ

4 referent (instructor sportiv) M 1
5 muncitornecalificat G 1
6 muncitor calificat (instalator) M III
7 muncitor calificat (lacatus mecanic) M III
8 muncitor necalificat G 1
9 muncitor calificat (electrician) M III
10 muncitor calificat (intretinere) M IV
11 ingrijitor M
12 casier M
13 casier (colector) M
14 casier M

1.2COMPARTIMENT ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
15 administrator M 1
16 ingrijitor M
17 ingrijitor M
18 ingrijitor M
19 muncitor necalificat G 1
20 muncitor necalificat G 1

1.3. COMPARTIMENT AGREMENT
21 pompier M
22 ingrijitor M
23 muncitor necalificat G 1
24 muncitor calificat (instalator) M III
25 muncitor calificat (lăcătuş mecanic) M III
26 muncitor necalificat G 1

II. COMPARTIMENT INVESTITII
27 inspector de specialitate S IA

III. SERVICIUL INTERVENŢIIEDILITARE
28 sef serviciu S 1
29 inspector de specialitate S IA
30 inspector SSD IA-



III 2 COMPARTIMENT PRESTARI SERVICII EDILITARE

36 muncitor calificat (sofer) M II
37 muncitor calificat (sofer) M II
38 muncitor calificat (sofer) M II
39 muncitor calificat (electrician) M III
40 muncitor calificat (lacatus) M III
41 muncitor necalificat G 1
42 muncitor calificat (strungar) M III
43 ingrijitor M
44 muncitor calificat (tamplar) M III

-
45 muncitor calificat (lacatus) M III
46 muncitor calificat (zidar) M III
47 muncitor calificat (vopsitor) M III
48 muncitor calificat (mecanic) M III
49 muncitor calificat (lacatus mecanic) M III
50 muncitor calificat (sudor) M III
51 muncitor calificat (lacatus mecanic) M IV
52 muncitor necalificat (întreţinere spaţii verzi) G 1

53 muncitor calificat (lacatus) M III
III3 SERV PTGEST CAINILORFARASTAPANDINMUN BT. . .

54 medic veterinar S 1
55 muncitor necalificat G 1
56 muncitor necalificat G 1
57 muncitor necalificat G 1

III 4 BIROU ADMINISTRARE TERENURI JOACA. .
58 sef birou S 1
59 muncitor calificat (sofer) M II
60 muncitor calificat (lacatus mecanic) M III
61 muncitor calificat (sudor) M III
62 muncitor calificat (sudor) M III
63 muncitor necalificat G l

IV. SERVICIUL AMENAJARE SPAŢII VERZI
64 sef serviciu S 1
65 inspector de specialitate S II
66 muncitor califica (zidar) M III
67 muncitor califica (mecanic) M III
68 muncitor califica (lacatus) M III
69 muncitor calificat (amenajare zona verde) M IV
70 muncitor calificat (taietor silvic) M III
71 ingrijitor M
72 muncitor necalificat G 1
73 muncitor necalificat G l
74 muncitor necalificat G 1
75 muncitor necalificat G 1
76 muncitor necalificat G 1
77 muncitor necalificat G 1
78 muncitor necalificat G 1
79 muncitor necalificat G 1



muncitor calificat (lacatus mecanic)80 M III
muncitor calificat (lacatus mecanic)81 M III
muncitor necalificat82 G I
muncitor necalificat83 G I
muncitor necalificat84 G I
muncitor necalificat85 G I

86 muncitor necalificat G I
muncitor necalificat87 G I

88 muncitor necalificat G I
muncitor calificat (amanejare zona verde)89 M IV
muncitor necalificat90 G I
muncitor necalificat91 G I

92 muncitor necalificat G I
muncitor calificat (in floricultura si arboriculti93 M III
muncitor necalificat94 G I

muncitor calificat (faiantar)95 M III
V. BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

96 sef birou S I
inspector de specialitate97 S IA

98 inspector de specialitate S IA
inspector de specialitate99 S IA

muncitor calificat (şofer)100 M I
101 arhivar M II
102 magaziner M

VI. COMPARTIMENT JURIDIC, SECRETARIAT
103 consilier juridic S II

consilier juridic104 S IA
105 secretar dactilograf M IA

VII. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
106 |sef serviciu S I

VII.l. COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE
inspector de specialitate107 S I

108 inspector de specialitate S IA
inspector de specialitate109 S IA

110 inspector de specialitate S I
VII.2. COMPARTIMENT BUGET

S | IA111 inspector de specialitate

VII.3 COMPARTIMENT RESURSE UMANE - SALARIZARE
inspector de specialitate112 S II
inspector de specialitate113 S IA

114 inspector de specialitate S IA
P.R.A.T.S. CORNIŞA

115 |director S I
i. SERVICIUL ADMINISTRARE

116 sef serviciu S I
inspector de specialitate S117 IA
muncitor calificat (electrician)118 M III
muncitor calificat (instalator)119 M III



120 muncitor calificat (instalator) M III
121 muncitor calificat (instalator) M 1I1
122 inspector de specialitate S IA
123 portar/recepţionist M 1I1
124 portar/recepţionist M III
125 portar/recepţionist M 1I1
126 portar/recepţionist M 1I1
127 portar/recepţionist M 1I1
128 inspector de specialitate - horticultura S I
129 magaziner M/G
130 muncitor calificat întretinere M 1I1
131 muncitor calificat (instalator) M 1I1
132 muncitor calificat (electrician) M 1I1
133 muncitor calificat (mecanic) M 1I1
134 muncitor calificat (mecanic) M 1I1
135 muncitor calif. întreţinere M 1I1
136 muncitor calif. întreţinere M 1I1
137 muncitor calif. întreţinere M 1I1
138 muncitor calif. întreţinere M 1I1
139 muncitor calif. întreţinere M 1I1
140 muncitor calificat (intretinere spatii verzi) M 1I1
141 muncitor calificat (intretinere spatii verzi) M 1I1
142 muncitor calificat (intretinere spatii verzi) M 1I1

1.1. COMPARTIMENT ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT
143 administrator M I
144 bufetier M
145 bufetier M
146 muncitor necalif. (debarasator) G I
147 muncitor necalif. (debarasator) G I

II. SERVICIUL PROTECTIE SI SECURITATE
148 sef serviciu S I
149 muncitor calif. (supraveghetor) M 1I1
150 muncitor calif. (supraveghetor) M 1I1
151 muncitor calif. (supraveghetor) M 1I1
152 muncitor calif. (supraveghetor) M 1I1
153 muncitor calif. (supraveghetor) M 1I1
154 muncitor calificat (salvamar) M 1I1
155 muncitor calificat (salvamar) M 1I1
156 muncitor calificat (salvamar) M 1I1
157 muncitor calificat (salvamar) M III

III. BIROU INCASARI
158 sef birou S I
159 expert (informatician) S IA
160 inspector de specialitate (marketing) S IA
161 casier M/G
162 casier M/G
163 casier M/G
164 casier M/G



165 Icasier

Preşedinte de şedinţă

Consilier, Marius - Leonardo Oroşanu

M/G

Contrasemnează,

Secretar general, Oana Gina Georgescu



DAT Municipiul Botoşani
Nr. 2157 din 24 octombrie 2019

Raport de specialitate

Conform art. 129 alin 3 ) lit c ) , Consiliul Local aprobă, În condiţiile legii, la propunerea

primarului, înfiinţarea,organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale

instituţiilor publice de interes local.

Conform art. 129 alin 3 lit e ),Consiliul Local hotărăşte Înfiinţarea sau reorganizarea de

instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, În condiţiile legii.

Prin proiectul de hotărâre, domnul viceprimar Cosmin Ionuţ Andrei, În calitate de iniţiator

propune reorganizarea Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, prin transformarea postului

vacant de magaziner (pentru care conducerea DSPSA a solicitat prin adresa nr. 11384/2555312019

transformarea În tehnician, studii medii , tr. I ) , În funcţia de conducere director general, studii

superioare.

De asemenea, pnn articolul 4 al proiectului de hotărâre, se propune ca postul de director

adjunct să se transforme În post director, cu preluarea salarizării corespunzătoare acestui post.

Practic, prin această reorganizare, conducerea DSPSA va fi alcatuita dintr-un director general

si 2 directori subordonaţiacestuia.

Conform organigramei propuse, un director va avea in subordine Serviciul Baze Sportive

si de Agrement si Serviciul Amenajări Spaţii Verzi şi celalalt director va avea În subordine

PRATS Cornişa.

Pentru funcţia vacantă de director general, nou Înfiintată, se propune numirea interimară a d

nului consilier juridic Aurel Chiriac, angajat În cadrul DSPSA.

Conform art. 154 alin (4) din Codul Administrativ, primarul conduce instituţiile publice de

interes local, precum şi serviciile publice de interes local.

Conform Codului Administrativ, art. 155 alin 5, lit e ) primarul numeşte, sancţionează şi

dispune suspendarea, modificarea şi Încetarea raportului de serviciu sau după caz, raportului de

muucă În condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru

conducătoriiinstituţiilorşi serviciilor publice de interes local.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, primarul are competenta de a numi prin act

administrativ conducătorul interimar al unui serviciu public şi de a semna actul adiţional la contractul

individual de muncă.



În ceea ce priveşte organizarea concursului, facem precizarea că , potrivit articolului 155 alin 8 )

din Codul Administrativ, numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai

serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit

procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a

din titlul III capitolul IV, - Încadrarea şi promovarea personalului contractual .

La această dată încadrarea personalului contractual se face conform Regulamentului aprobat prin HG

nr. 286/2011, ceea ce presupune că organizarea concursului şi stabilirea comisiilor se fac prin act

administrativ al ordonatorului principal de credite. Comisia de concurs / soluţionare a contestaţiilor

trebuie să respecte prevederile art. 9- 11 din HG nr 286/201 l.

Având în vedere proiectul de hotărâre, facem precizarea că , potrivit Codului Administrativ,

Consiliul Local are atribuţiile de aproba organizarea şi statul de funcţii ale instituţiilor publice de

interes local, la propunerea primarului şi a hotărî reorganizarea, dar numirea conducatorilor temporari

sau definitivi, precum şi organizarea concursului, sunt de cornpetenţa primarului.

Având în vedere că reorganizarea are la bază postul vacant de magaziner, aşa cum a fost transmis

pnn adresa nr. 11384/25553/16.10. 2019, facem precizarea că la data întocmirii prezentului rapOIi de

specialitate s-a primit adresa DSPSA nr.11775 /26219/24.10.2019 , care aduce la cunostinta municipiului

Botosani si Consiliului Local ,faptul că toate posturile vacante din cadrul instituţiei sunt scoase la

concurs, inclusiv postul de magaziner şi astfel se renunţă la transformarea acestuia în tehnician.

Publicarea anunţului de concurs în Monitorul Oficial al României, partea a III a, se va face

în data de 28 octombrie 2019.

Având în vedere temeiul legal invocat si documentele înaintate de conducerea DSPSA prin adresa nr,

11775/26219/24.10.2019, considerăm că proiectul de hotărâre nu poate fi supus dezbaterii în această

formă.

SciJServiciu,
1 i

')~umitrescu



MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT r: )R N IC A..~ .. _- .. .,..........

aquapark & sparts

Către,

CONSILIUL LOCAL BOTOŞAN I

Direcţia Servicii Publice, Sport ş i Agrement, reprezenta tă pri n Director, ing. Eugen
Crist ian Ţ u rcanu, pri n prezenta, vă aducem la cu noştinţă următoa rel e:

Având în vedere că toat e posturile vacante din cad rul i ns t i tu ţi ei noastre au fost
scoase la concurs, vă rugăm să nu mai luaţi în considera re so licita rea noastră nr.
11384/16.10.2019, în regi stra tă la Municipiul Botoşani sub nr. 25553/ 16.10.2019, de
tra nsformare a postului de magazine r în postul de tehnician la echipamente de
înregistrare.

Ataşăm la prezen ta, adres ele către Monitorul Oficial ş i facturile primi te, care fac
dovada publi cării a nunţu r i lor de concurs.

Cu stimă,

Director,
Ing. Eugen-Cristian Ţureanu

Şef Serviciu Financia r-contabilitate,
ee. Li lia a-Cristina Albotă

sediu social: Botoşani , Calea Naţională nr. 44 B, Cod poştal- 7100 12
adresă de corespondenţă : Botoşan i . str.Codrutu i nr.16, Cod poşta l - 710375

Tel: 03311710613 , Fax: 033 11710614, e UL 24401506 , RO 25973921
www.ospsaootosani.ro. www.comrsaoarc.ro. e-ma il: secreranetgososatotcsa rurc

Pagina 1 din 1



MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECTIA SERVICII PUBUCE, SPORT ŞI AGREMENT

-

Către,

REGIA AUTONOMĂ

"MONITORUL OFI.CIAL"
CENTRUL DE RELAŢII CU PUBLICUL
Şos. Panduri nr. 1 BI. P33 parter, sector S

Bucureşti '

Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani, CUI RO 25973921, organizează În

data de 19.11.2019 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante, după cum urmează:

• Magaziner - 1 post

În conformitate cu prevederile HG nr. 61112008, cu modificările şi completările ulterioare, vă

rugăm să publicaţi în data de 28 octombrie 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,

anunţul cu privire la desfăşurarea concursului, prevăzut în anexă.

Vă rugăm să ne transmiteţi factura în vederea efectuării plăţii pe e-mail la adresa

secretariat@dspsabotosani.ro.

Vă rugăm să aveţi În vedere la facturare să treceţi CUI RO 25973921 -

activitate impozabiIă.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Director,

!!eIK1'iSlian Ţurcanu

sediu social: Botosani. CaleaNatiooaIă Of. 44 B, COd poştal - 710012
adresă de co!eSPO~: Botoşanf str.COdrului nr.ts, Cod poştal ~ 710375

Tel:03311710813, Fax: 0.."311710614, CUI: 24401506, RO25973921
\1'JWW.dspSabatosani.ro. www.comrsaperc.ro, e-mail: secret:ar..at@dspsabotesarJ.ro

Pagina 1 din5
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Furnizor MONITORUL OFICIAL R.A. FACTURA
FISCALA

Cumparator DIRECTIA SERVICII PUBLICE,
SPORTSI AGREMENT

Adresa: Str. Parcului, nr.65,Sector 1
Bucuresti

C.1.F.: R0427282

Nr. R.C.: J40/3862/1991

Cont: R055RNCB008200671110000J
Banca: B.C.R. Sucursala Unirea
Cont: R012TREZ7005069XXX00053I
Banca:DTCPMB

[Vizualizarc]

Serie/Nr.: MOC 26429

Data facturii: 24.10.2019

Nr, doc.:

Data (vanz; incas;prest.)

Adresa: STR.CODRULUINR 16
BOTOSANI
BOTOŞANI

C.I.F.: R025973921

Nr.R.C.:

Contul:

Banca:

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate
Pretul unitar

Valoarea Valoarea
CrI. (fara TVA) TVA

O 1 2 3 4 5- 3 x4 6

1 PublicariP III adr.11725124.1 Ose publ În 28.10 TVA 19% NR 2.00 51,2605 102.52 19A5

2 M.O. P III POSTA (ZIAR) adr. II 725124. 10 sepubl in 28.IOTVA BUC 1,00 11,0476 11,05 0.55
5%

. ..

Scadent in data de: 08.11.2019

Total 113,57 20,0:

Semnatura si
Delegat PRfNPOSTA

stampila CI serie/nr/elib.:
furnizorului Mijl, de trans/nr.: Total de plata

Data expedierii: Semnatura (coI.5+coI.6) 133,61

de primire
RON

ora ................_....... Semnaturile ............................
..

Simona Dum itrescu

Document generat din aplicatia Fluentis2015 Pag 1:



MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT

r~RNIc.Â"''5'--- .•.,~
aquapark & sp or ts

Nr. (f iD':J /18.10.2019

Către,

REGlA AUTONOMĂ
"MONITORUL OFICIAL"

CENTRUL DE RELAŢII CU PUBLICUL
Şos. Panduri nr. 1 Bl. P33 parter, sector 5

Bucureşti

Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani, CUI RO 25973921, organizează

în data de 19.11.2019 concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor

contractuale vacante, după cum urmează:

• Muncitor calificat (instalator) - 1 post;

• Referent (instructor sportiv) - 1 post;
• Muncitor necalificat (întreţinere clădiri) - 1 post;

• Muncitor necalificat (întreţinere spaţii verzi) - 1 post.
În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, vă rugăm să publicaţi în data de 25

octombrie 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, anunţul cu privire la
desfăşurarea concursului, prevăzut în anexă.

Vă rugăm să ne transmiteţi factura în vederea efectuării plăţii pe e-mail la adresa

secretariat@dspsabotosani.ro.
Vă rugăm să aveţi în vedere la facturare să treceţiCUI RO 2597392.1 - activitate

impozabilă.

Vă mulţumimpentru colaborare.

Director,

ristian

----------:sed=iuc::soo=·al"':S>-o::to::şa:::;"nî,Calea Naţională nr.44 B.Cod poştal- 710012
adresă de corespondenţă: Botoşani, str.Codrului nr.ts, Cod poştal-710375

Tel: 03311710613. Fax: 0331/710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dspsabotosanî.ro. www.ccmlsaparcro. e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro
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UAT Municipiul Botoşani

Nr. 2181 din 28 octombrie 2019

A VI Z

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea
Direcţieide Servicii Publice Sport şi Agrement

Subsemnata, Oana Gina Georgescu - Secretar al Municipiului Botoşani, în temeiul prevederilor
ali. 243 alin. 1 lit. a din OUG Of. 57/2019, verificând proiectul de hotărâre susmenţionat, raportat la
prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, consider că proiectul de hotărâre

nu poate fi supus dezbaterii în forma propusă deoarece nu este însoţit de un raport de specialitate
favorabil.

În raportul de specialitate s-au menţionat următoarele:

- Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor publice de interes local,
conform art. 129 alin 3) lit. c) din OUG Of. 57/2019,

- Consiliul Local hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi

regii autonome, în condiţiile legii, conform ali. 129 alin. 3 lit. e), din OUG Of. 5712019,
- Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes

local, conform art. 154 alin (4) din OUG Of. 57/2019,
- Primarul numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raportului de

serviciu sau după caz, raportului de muncă în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului
de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, conform
art. 155 alin 5, lit e) din OUG Of. 5712019.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, primarul are competenţa de a numi prin act
administrativ conducătorul interimar al unui serviciu public şi de a semna actul adiţional la contractul
individual de muncă.

Referitor la organizarea concursului, s-a făcut precizarea că, potrivit articolului 155 alin 8) din
Codul Administrativ, numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai
serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit
procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI
a din titlul III capitolul IV, - Încadrarea şi promovarea personalului contractual.

Privitor la stabilirea comisiei din 5 consilieri locali, prin proiectul de hotărâre, contravine
prevederilor art. 8 din HG Of. 28612011, conform cărora:

,,(1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare a concursului, în condiţiile prezentului regulament - cadru, se constituie comisia de
concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de
concurs.

(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor,

cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului
pentru care se organizează concursul.

(3) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în
componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar.



(4) Preşed intele comi siei de concurs, respectiv al comi siei de so l uţ i onare a contestaţiilo r se
desemnează din rândul membrilor ace stora, prin actul administrativ de constitui re a comi siilor.

(5) Secretariatul comi siei de concurs şi secretariatul comisiei de so lu ţ ionare a contestaţiil or se
asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autorităţ ii sau
i nst itu ţ i e i publice organizatoare a concursului , acestea neav ând calitatea de membri .

(6) Secretarul comi siei de concurs este ş i secretar al comi siei de soluţionare a contestaţiilor ş i

este numit prin actul prevăzut la alin. (1)."
Conform art 9 din HG nr. 286/2011, persoanele care sunt desemnate din comi sia de concurs

trebuie să Îndeplineasca condiţiile:

a) ••• Abrogată

b) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru
ocuparea căreia se organizează concursul;

c) să nu se afle În cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
Potrivit art. 10 din HG nr. 286/2011:
(1) Nu poate fi desemnată În calitatea de membru În comi sia de concurs sau În comisia de

so lu ţ i onare a contestaţiilor persoana care a fost sancţ i onată disciplinar, iar sancţ i unea aplicată nu a fost
rad iată, conform legii .

(2) Calitatea de membru În comi sia de concurs este incompatibilă cu calitate a de membru În
comisia de so lu ţ i onare a contestaţiilor.

În conformitate cu prevederile art. Il din HG nr. 286/20 11:
" Nu poate fi desemnată În calitatea de membru În comi sia de concurs sau În comi sia de

so l u ţ ionare a contestaţiil or persoana care se află În următoarele s i tuaţ i i:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patri moniale ale
sale ori ale soţu l u i sau soţiei pot afecta irnpartialitatea ş i obiectivitatea evaluării ;

b) este soţ, soţ ie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori
cu un alt membru al comi siei de concurs sau al comi siei de so l u ţ i onare a contestaţiilor ; I

c) este sau urmează să fie, În situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organi zează

concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi."

Nu În ultimul rând, precizez că art . 6 din proiectul de hotărâre prin ca re este nominalizat ă

persoana care va Îndepl ini funcţia de director general DSPSA cu titlu interimar până la organizarea
concursului, În temeiul prevederilor ari . 139 alin. 6 din OUG nr. 57/2019, trebuie votat prin procedura
de vot secret.

SECRETAR GENERAL,
Oana Gina rgcscu


