
 
                                                                

PROIECT DE  HOTĂRÂRE                                                                                                                       
Din 14 noiembrie 2019 

 privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I grad profesional Debutant  in 
inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   
Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , 

județul MUREȘ 
 

 Primarul  comunei SINCAI , județul Mureș ; 

Având în vedere : 
         - raport de aprobare  a primarului comunei  înregistrată sub nr.2753 din 14.11.2019; 
         -Raportul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2754 din 14.11  2019  
          -H.C.L. nr.60/28. 12.2017 privind aprobarea Organigramei și  Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sincai; 
          -Prevederile  Legii nr. 188 /1999 ,privind Statutul funcționarilor publici republicată(r2),cu 
modificările și completărilor  ulterioare Art 60 ) alin  1- si alin 2 si  Art. 61. - (1). 

        -Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică,cu 
modificările și completările ulterioare ; 
        - Tinand cont de prevederile , Art 388 alin 1 si alin 3 lit a,art 409 alin 1 si 3 lit b  din OUG  
din nr.57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ; 
         În temeiul art. 129 alin.(2),lit”a” și alin.(3),lit.”c” ,art. 196 alin.1) lit”a”din O.U.G. din 
nr.57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ; 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E : 
           ART.1.  Se aprobă transformarea  postului de executie  Inspector, Clasa I, Grad 
profesional Debutant  in Inspector,  Clasa I , Asistent -Compartimentului 
Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ, conform anexelor  1 
si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
           ART.2. Primarul comunei   prin compartimentele  de specialitate vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.  
         ART.3. Un exemplar din prezenta hotărâre se va înainta : 
           Instituția Prefectului – Județului Mureș; 

� D-lui primar ; 

� Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 
� Se va posta pe site-ul primăriei :www.sincai.ro; 

      
                                                                                                       PRIMAR 
                                                                                                   HUZA GRIGORE  
          Contrasemneaza     

           Secretar general UAT 

         Suciu Ludovica Emilia   

   

                           

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     



                                                                

HOTARAREA NR                                                                                                                     
Din                         2019 

 privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I grad profesional Debutant  in 
inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   
Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , 

județul MUREȘ 

 Primarul  comunei SINCAI , județul Mureș ; 

Având în vedere : 
         - raport de aprobare  a primarului comunei  înregistrată sub nr.2753 din 14.11.2019; 
         -Raportul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2754 din 14.11  2019  
          -H.C.L. nr.60/28. 12.2017 privind aprobarea Organigramei și  Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sincai; 
          -Prevederile  Legii nr. 188 /1999 ,privind Statutul funcționarilor publici republicată(r2),cu 
modificările și completărilor  ulterioare Art 60 ) alin  1- si alin 2 si  Art. 61. - (1). 

        -Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică,cu 
modificările și completările ulterioare ; 
        - Tinand cont de prevederile , Art 388 alin 1 si alin 3 lit a,art 409 alin 1 si 3 lit b  din OUG  
din nr.57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ; 
         În temeiul art. 129 alin.(2),lit”a” și alin.(3),lit.”c” ,art. 196 alin.1) lit”a”din O.U.G. din 
nr.57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ; 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E : 
           ART.1.  Se aprobă transformarea  postului de executie  Inspector, Clasa I, Grad 
profesional Debutant  in Inspector,  Clasa I , Asistent -Compartimentului 
Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ, conform anexelor  1 
si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
           ART.2. Primarul comunei   prin compartimentele  de specialitate vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.  

         ART.3. Un exemplar din prezenta hotărâre se va înainta : 
           Instituția Prefectului – Județului Mureș; 

� D-lui primar ; 
� Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 
� Se va posta pe site-ul primăriei :www.sincai.ro; 

                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                                                   FARCAS PETRU 

                                                                                     
                                                                   

         Contrasemneaza     

           Secretar general     

       Suciu Ludovica Emilia   

 
    
 

                           

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     



  COMUNA  SINCAI                                                   

 nr. 2753    din 14.11 2019; 
 

RAPORT  DE APROBARE 
Privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I grad profesional Debutant  in 

inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   
Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , 

județul MUREȘ 
 

 Primarul  comunei SINCAI , județul Mureș ; 

Avand in vedere ; 

    - Raportul de  Evaluare a perioadei de stagiu al functionarului public debutant  a D-lui  

Fagaras  Vasile Valentin din cadrul Compartimentului Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice  

    -Raportul de Stagiu al functionarului public debutant inregistrat la nr. 2310/19.09 2019, 

   -Referatul indrumatorului  inregistrat la nr 2326/23.09 2019 

Tinand cont de; 

-  prevederile Legii nr  188/1999privind Statutul functionarilor publici  republicata  

         Art 60 ) alin  1  Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în 

îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților unei funcții publice, formarea practică a 

funcționarilor publici debutanți, precum și cunoașterea de către aceștia a specificului 

administrației publice și a exigențelor acesteia.  

                      (2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcționarii publici de execuție 

din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a și 6 luni pentru cei din clasa a III-a.  

        Art. 61. - (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, 

funcționarul public debutant va fi: a) numit funcționar public de execuție definitiv în clasa 

corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice prevăzute la art. 14, în gradul 

profesional asistent; 

In conformitate  cu prevederile -OUG  NR 57/2019  Codul administrativ 

Art. 388 Funcționari publici debutanți și definitivi  

(1) Funcționarii publici pot fi debutanți sau definitivi. 

(3) Sunt numiți funcționari publici definitivi: 

a) funcționarii publici debutanți care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege și au 

obținut rezultat corespunzător la evaluare; 

 

ARTICOLUL 409 Comunicarea modificărilor intervenite în situația posturilor și a funcționarilor 

publici 

(1) Autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare 

intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice. 

(2) Modificările intervenite în situația funcționarilor publici se fac prin acte administrative care 

privesc numirea în funcția publică, modificarea, suspendarea, sancționarea disciplinară, 

respectiv încetarea raporturilor de serviciu. 

(3) Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în 

următoarele situații: 



a) intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau 

instituțiilor publice, ca urmare a promovării în clasă și a promovării în grad profesional a 

funcționarilor publici; 

b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-

o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate. 

c) modificarea calității posturilor în condițiile prevăzute la art. 405-407. 

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul modificărilor intervenite în situația funcțiilor publice 

și funcționarilor publici care beneficiază de statute speciale în condițiile art. 380 alin. (1) lit. a) -

f). 

               Fata de cele de mai  propun transformarea  postului de executie  Inspector ,clasa I ,grad 

profesional Debutant  in inspector  Clasa I  ,Asistent -Compartimentului 

Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al 

aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ 

 

 

 

 

 

                                                              PRIMAR 

                                                         HUZA  GRIGORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   COMUNA  SINCAI                                                   

 nr.2754       din 14.11.2019; 
 

 
RAPORT  DE SPECIALITATE  

Privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I grad profesional Debutant  in 
inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   
Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , 

județul MUREȘ 
 

  

    Avand in vedere : 

-Raportul de aprobare a primarului  Privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I 

grad profesional Debutant  in inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului 

Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al 

aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ 

- Raportul de  Evaluare a perioadei de stagiu al functionarului public debutant  a D-lui  Fagaras  

Vasile Valentin din cadrul Compartimentului Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice , 

-Raportul de Stagiu al functionarului public debutant inregistrat la nr. 2310/19.09 2019, 

Referatul indrumatorului  inregistrat la nr 2326/23.09 2019 

Tinand cont de; 

-  prevedrile Legii nr  188/1999privind Statutul functionarilor publici  republicata  

         Art 60 ) alin  1  Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în 

îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților unei funcții publice, formarea practică a 

funcționarilor publici debutanți, precum și cunoașterea de către aceștia a specificului 

administrației publice și a exigențelor acesteia.  

                      (2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcționarii publici de execuție 

din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a și 6 luni pentru cei din clasa a III-a.  

        Art. 61. - (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, 

funcționarul public debutant va fi: a) numit funcționar public de execuție definitiv în clasa 

corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice prevăzute la art. 14, în gradul 

profesional asistent; 

In conformitate  cu prevederile -OUG  NR 57/2019  Codul administrativ 

ARTICOLUL 388 Funcționari publici debutanți și definitivi  

(1) Funcționarii publici pot fi debutanți sau definitivi. 

(3) Sunt numiți funcționari publici definitivi: 

a) funcționarii publici debutanți care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege și au 

obținut rezultat corespunzător la evaluare; 

ARTICOLUL 409 Comunicarea modificărilor intervenite în situația posturilor și a funcționarilor 

publici 

(1) Autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare 

intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice. 



(2) Modificările intervenite în situația funcționarilor publici se fac prin acte administrative care 

privesc numirea în funcția publică, modificarea, suspendarea, sancționarea disciplinară, 

respectiv încetarea raporturilor de serviciu. 

(3) Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în 

următoarele situații: 

a) intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau 

instituțiilor publice, ca urmare a promovării în clasă și a promovării în grad profesional a 

funcționarilor publici; 

b) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-

o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate. 

c) modificarea calității posturilor în condițiile prevăzute la art. 405-407. 

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul modificărilor intervenite în situația funcțiilor publice 

și funcționarilor publici care beneficiază de statute speciale în condițiile art. 380 alin. (1) lit. a) -

f).     

      -Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională  în administrația publică,cu modificările 

și completările ulterioare ; 

 

           Avand in vedere  cele  mai sus mentionate , se impune   adoptarea  actului administrativ  

privind privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I grad profesional Debutant  

in inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in 

cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei 

SINCAI , județul MUREȘ 

 

 

                                                                                     Secretar General  UAT  

                                                                                       Suciu Ludovica Emilia  

 

 

 

 

                                            


