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 PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Șincai 

 

Consiliul local comuna Șincai, întrunit în şedinţă de îndată  
Având în vedere Referatul de aprobare iniţiat de Primarul comunei Șincai, nr. 312/12.02.2021 la 

proiectul de hotărâre  privind privind aprobarea aprobarea modificării și completării Organigramei și a 
Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, 

Ținând cont de raportul de specialitate nr.313/12.02.2021 întocmit de către Secretarul General al 
Comunei Șincai, 

Ținând cont de Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei 
Șincai aprobate prin H.C.L nr. 12 din data de 28.04.2020 și a Regulamentului de organizare și funcționare 
al primăriei comunei Șincai aprobat prin H.C.L nr. 55 din data de 16.11.2017; 

În acord cu Adresa Instituției Prefectului Județul Mureș nr. 115174/SVII/05.11.2020  înregistrată 
la registratura Primăriei Comunei Șincai sub nr. 2631./18.11.2020 prin care s-a comunicat faptul că 
Primăria Comunei Șincai poate dispune de un număr maxim de 22 de posturi pentru funcționarea aparatului 
de specialitate; 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Art. 158 coroborat cu art. 546  lit. l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Art. 405, art. 407 și art. 409 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Art. 610 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată cu modficările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 53 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulteriaore; 
- Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lt. a) și alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 
alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Local al Comunei Șincai  

 
 



HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă modificarea și completarea Organigramei și Statul de 
funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șincai, județul Mureș, conform Anexei nr. 1, 
respectiv Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. - (1) Se aprobă înființarea Compartimentului Juridic în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Șincai. 

(2) Se aprobă înfințarea funcției publice de execuție, consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul Compartimentului Juridic.  
Art.4. Se aprobă înființarea Compartimentului Cabinetul Viceprimarului prevăzut cu un post 

contractual de execuție de consilier personal, care va fi în subordinea viceprimarului Comunei Șincai. 
 Art.3. Se aprobă înfințarea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad 
profesional debutant. din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice   

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I privind 
Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.4. Primarul Comunei Șincai va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
intermediul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice 

Art. 5. Prezenţa dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi va fi transmisă 
prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului 
Mureș, Primarului Comunei Șincai, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții 
Publice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, 
precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariașincai.ro. 

 
          
     Viză de legalitate                                                                     PRIMAR 

Secretar general al comunei delegat                                                                   VASILE POP 
ONAC DAN - CRISTIAN 

 
 
 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de  art. 129 şi art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Șincai 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lt. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Șincai aprobă în 
condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate ale primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și 
statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.  
 În vederea optimizării activității structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Șincai pentru perioada următoare la standarde calitativ superioare, sunt neceare 
modificări structurale și funcționale care să fluidizeze circuitul operațional al documentelor și/sau să 
optimizeze mecanismele operaționale.  
 Având în vedere prevederile art. 105 alin. (1),  art. 370, art. 371, art. 372, , art. 409 și art. 534 din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile publice 
locale sunt funcții publice stabilite, prin lege, în cadrul aparatului propriu al autorității administrației publice 
locale prevăzute la art. 385 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare.  
 În conformitate cu prevederile art. 610 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „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%”. Prin depășirea termenului de 120 de zile stipulat în art. 610 alin. (1), Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici a transmis instituției noastre solicitarea de modificare a statului de funcții cu 
celeritatea și punerea în acord cu dispozițiile ante – menționate.  
 Potrivit adresei nr. 115174/SVII/05.11.2020 comunicată de către Instituția Prefectului Județul 
Mureș, înregistrată la instituția noastră sub nr. 2631/18.11.2020 având ca și obiect numărul maxim de 
posturi stabilitate pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Șincai, stabilit de către Prefect, s-a 
stabilit un număr maxim de 22 de posturi pentru funcționarea aparatului de specialitate. În prezent, conform 
Organigramei și a Statutlui de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șincai, figurează 
un număr total de 18 posturi, dintre care 8 posturi sunt vacante.  
 Astfel, prin această modificare a Statului de funcții și Organigramei Aparatului de specialitate a 
Primarului se dorește asigurarea necesarului de posturi pentru activitățile și serviciile acordate, în 
concordanță cu scopul/funcțiile compartimentului și a nevoilor localnicilor comunei Șincai, în urma 
identificării nevoii de personal și a zonelor care prin atribuțiile sale necesită sprijin în soluționarea cu 
celeritate a cererilor adresate.  

Se propune modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Șincai, după cum urmează:  
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- înființarea  Compartimentului Juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Șincai și a funcției publice de execuție, consilier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului Juridic.  

- înființarea Compartimentului Cabinetul Viceprimarului prevăzut cu un post contractual de 
execuție de consilier personal, care va fi în subordinea viceprimarului Comunei Șincai. 

- înfințarea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 
debutant. din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice   

 
Având în vedere propunerile anterior menționate, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din 

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al 
Comunei Șincai proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării și completării Organigramei și a 
Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai. 

 
 
 
 

 

PRIMAR 

VASILE POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de 
funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai 

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lt. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Șincai aprobă în 
condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate ale primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și 
statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.  
 În vederea optimizării activității structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Șincai pentru perioada următoare la standarde calitativ superioare, sunt neceare 
modificări structurale și funcționale care să fluidizeze circuitul operațional al documentelor și/sau să 
optimizeze mecanismele operaționale.  
 Având în vedere prevederile art. 105 alin. (1),  art. 370, art. 371, art. 372, , art. 409 și art. 534 din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile publice 
locale sunt funcții publice stabilite, prin lege, în cadrul aparatului propriu al autorității administrației publice 
locale prevăzute la art. 385 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare.  
 În conformitate cu prevederile art. 610 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „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%”. Prin depășirea termenului de 120 de zile stipulat în art. 610 alin. (1), Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici a transmis instituției noastre solicitarea de modificare a statului de funcții cu 
celeritatea și punerea în acord cu dispozițiile ante – menționate.  
 Potrivit adresei nr. 115174/SVII/05.11.2020 comunicată de către Instituția Prefectului Județul 
Mureș, înregistrată la instituția noastră sub nr. 2631/18.11.2020 având ca și obiect numărul maxim de 
posturi stabilitate pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Șincai, stabilit de către Prefect, s-a 
stabilit un număr maxim de 22 de posturi pentru funcționarea aparatului de specialitate. În prezent, conform 
Organigramei și a Statutlui de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șincai, figurează 
un număr total de 18 posturi, dintre care 8 posturi sunt vacante.  
 Astfel, prin această modificare a Statului de funcții și Organigramei Aparatului de specialitate a 
Primarului se dorește asigurarea necesarului de posturi pentru activitățile și serviciile acordate, în 
concordanță cu scopul/funcțiile compartimentului și a nevoilor localnicilor comunei Șincai, în urma 
identificării nevoii de personal și a zonelor care prin atribuțiile sale necesită sprijin în soluționarea cu 
celeritate a cererilor adresate.  



Se propune modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Șincai, după cum urmează:  

- înființarea  Compartimentului Juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Șincai și a funcției publice de execuție, consilier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului Juridic.  

- înființarea Compartimentului Cabinetul Viceprimarului prevăzut cu un post contractual de 
execuție de consilier personal, care va fi în subordinea viceprimarului Comunei Șincai. 

- înfințarea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 
debutant. din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice   

 
Urmare celor menționate mai sus, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, propun primarului comunei Șincai, Vasile Pop, inițierea unui proiect 
de hotărâre privind  modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Șincai. 

 
 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA ANEXA 2
JUDETUL MURES
COMUNA SINCAI

Funcţie de 
demnitate 

publică

primar/ 
viceprimar

înalt funcţionar 
public de conducere ** de execuţie 

C
la

sa

G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l

N
iv

el
ul

 
st
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iil

or de 
conducere de execuţie

Tr
ea

pt
a 

pr
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es
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l

ă/
 g
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d

N
iv

el
ul

 
st

ud
iil

or

1 Vasile Pop primar
2 Panczel Szilamer viceprimar

SECRETAR AL COMUNEI

3 Vacant secretar general 
al comunei S

CABINETUL PRIMARULUI
4 Toma Dragoș consilier primar I S

CABINETUL 
VICEPRIMARULUI

4 vacant consilier viceprimar
COMPARTIMENT JURIDIC

5 vacant consilier juridic I debutant S

5 vacant inspector I asistent S
6 Moldovan Lucia referent III superior M
7 Onac Dan Cristian referent III superior M

8 vacant consilier 
achizții publice I debutant S

9 Kis Izabella referent III superior M
10 vacant inspector I Asistent S

11 Tamas  Reka auditor I asistent S

12 vacant inspector I asistent S

13 vacant referent III superior M

14 Ignat Ovidiu sofer I G
15 Panczel Nimrod guard I G
16 vacant sofer I G
17 Szabo Mihaly muncitor necalificat I E

18 vacant bibliotecar II M

Ocupate Vacante Total

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL CULTURA

         Funcţia/Număr posturi

COMPARTIMENTUL AGRICOL, CADASTRU URBANISM SI RELATII PUBLICE

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

COMPARTIMENTUL STARE CIVILA

DEMNITARI 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE SI ACHIZITII PUBLICE

STAT DE FUNCŢII               

Nr. 
crt.

Numele si prenume/ 
vacant, temporar vacat, 

după caz
Structura

Funcţia publică Funcţia contractuală



2 0 2
0 0 0
0 1 1
4 6 10
0 0 0
4 3 7
10 10 20

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. 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 ***

Primar U.A.T. Comuna Şincai, 
Vasile POP                 

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 instituţiei/autorităţii publice

Nr. total de demnitari
Nr. total de înalţi funcţionari publici



JUDETUL MURES                                                                             ANEXA nr.1 LA HCL NR.______  
COMUNA SINCAI                                                                                                            

Organigrama primariei Comunei  SINCAI , judeţul  Mureş 

 

                    

 

CABINET PRIMAR 

COMPARTIMENT 
ADMINISTRATIV, 

S.V.S.U 

4

1

3

COMPARTIMENTUL 
AGRICOL, CADASTRU 

URBANISM SI RELATII 
PUBLICE 

2

1

1

COMPARTIMENT 
FINANCIAR 
CONTABIL, 

RESURSE UMANE 
ȘI ACHIZIȚII 

PUBLICE

SECRETAR

GENERAL AL  

COMUNEI 

VICEPRIMAR 4

2

2

0 

1 

1 

COMPARTIMENT 
ASISTENTA 

SOCIALA 

COMPARTIMENT 
STARE CIVILA  

1

1

0

1

0

1

COMPARTIMENT 
CULTURA 

1

1

0

COMPARTIMENT 

JURIDIC 

 

1

1

0

CABINET   
VICEPRIMAR 

1 

1 

0 

Primar U.A.T. Comuna Şincai, 
Vasile POP 

Serviciului 
Public Local 

de 
Gospodărire 
Comunală 

0 

PRIMAR 
AUDIT 

INTERN 

CONSILIUL 

LOCAL 

1 

0 

1


