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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.346 
privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere:  

• Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 33712 din 

20.10.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 33714 din 

20.10.2022 privind modificarea organigramei si a statului de functii a 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Husi; 

• Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 33757 din 

20.10.2022; Raportul Compartimentului Juridic nr. 33786 din 

21.10.2022; 

• Avizul nr.361 din  25.10.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.217 din 25.10.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice 

şi comerţ. 

In conformitate cu prevederile art. 474, ale art. 475 lit. a), ale art.129 alin. (2) 

lit. a) coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. c) precum si prevederile Anexei nr. 6 – 

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată 

începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a 

activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 

ianuarie 2020, Capitolul 4 – Evaluarea performantelor profesionale individuale ale 

functionarilor publici debutanti, art. 23 – art. 26, art. 28 alin. (1) si ale art. 29 lit. c) – 

pct. III din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; prevederile Capitolului II – Perioada de stagiu a functionarilor 
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publici debutanti – art. 79 alin. (1), art. 82, art. 85^1 din HG nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, 

cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii – cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor Art. 139 alin. (1) si ale Art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE:  

           

           Art.1.(1)Se aproba modificarea organigramei personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, ca urmare a desfiintarii 

Compartimentului Sport si Agrement din cadrul Directiei Administratie Publica 

Locala.                       

             (2)Organigrama personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Husi, modificata conform prevederilor alin. (1) are continutul 

prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 

            Art.2. (1) Se aproba modificarea statului de functii al personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, ca urmare a: 

1) desfiintarii Compartimentului Sport si Agrement din cadrul Directiei 

Administratie Publica Locala. 

2) transformarii postul de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad 

profesional debutant la Compartimentul Disciplina in Constructii – Directia 

Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala in post de functie publica de 

executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a promovarii 

in grad profesional superior celui detinut in prezent, la terminarea perioadei de 

stagiu. 

                   (2) Statul de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului municipiului Husi, modificat conform prevederilor alin. (1) are 

continutul prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.                

 

Art.3. Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local al municipiului 

Husi nr. 275 din 30.09.2021 privind modificarea organigramei si a statului de functii 

al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si 

Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 242 din 28.06.2022 privind 

modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Husi. 

 

 

 



            Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  

 

 
 

                                                                                         HUŞI, 27 octombrie  2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

          Matei Ionel                                                                        Secretar general,  

                   jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


