
 

  

               ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
orașului Căzănești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.85 din 21.11.2019, 

 ca urmare a promovării personalului în grad profesional 
 

         Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 29 IANUARIE 2021, 
 Având în vedere: 

-  referatul de aprobare nr. 321 din 18.01.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 21.11.2019 privind prin înființarea postului 

contractual de șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență; 
 Examinând: 
 - raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 373 din 20.01.2021;  

- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, 
disciplină, minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații 
nr. 449 din 25.01.2021; 

 În conformitate cu prevederile art.409 alin.(3) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a) coroborate cu cele ale alin.(3) lit. c), 
ale art.139 alin.(1) precum și cele ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea poz.17 din statul de funcții aprobat prin anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 85/21.11.2019, respectiv funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe 
Locale, ID Post 209324, se transformă în funcția publică de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, urmare a promovării în grad a dlui. Bălan Laurențiu. 

Art.2. Se aprobă modificarea poz.22 din statul de funcții aprobat prin anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 85/21.11.2019, respectiv funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Asistență Socială 
și Consiliere pentru Problemele Romilor, ID Post 209317, se transformă în funcția publică 
de consilier, clasa I, grad profesional superior, urmare a promovării în grad a dnei. State 
Niculina. 

Art.3. Se aprobă modificarea poz.28 din statul de funcții aprobat prin anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 85/21.11.2019, respectiv funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor (organizat la nivel de compartiment), ID Post 424420, se transformă 
în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, urmare promovării în grad 
a drei. Done Georgeta Alina. 

 
 
 



 

  

Art.4. Se aprobă modificarea poz.30 din statul de funcții aprobat prin anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 85/21.11.2019, respectiv funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor (organizat la nivel de compartiment), ID Post 209319, se 
transformă în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, urmare 
promovării în grad a dlui. Bălan Gabriela Carmen. 

Art.5.  Statul de funcții, modificat conform art.1-4 este prezentat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Începând cu data prezentei se abrogă anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.85/21.11.2019. 

Art.7. Compartimentul Juridic și Resurse Umane va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri și o va transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                   Secretar General al UAT, 
     DIMA AUREL                                                    OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
     
Nr. 11 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 29.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Cartuș cu proceduri obligatorii  
ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local 

 
 
 
 
 

 
 

 
1 Se completează cu numărul și anul hotărârii Consiliului Local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea Consiliului Local. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
11/29.01.20211 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile 
să 

efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu  majoritate  
simplă □ absolută □ calificată2 29/01/2021 

 

2 Comunicarea către primar2) 
03/02/2021 

 

3 Comunicarea către prefectul județului3) 
03/02/2021 

 

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 03/02/2021 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual4+5) …/…/... 

 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz 03/02/2021 

 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare: 

1)art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local adoptă 
hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau 
înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de Consiliul 
Local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcție. 

2)art. 197 alin. (2): „Hotărârile Consiliului Local se comunică primarului.”; 
3)art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile 

Consiliului Local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării...; 

4)art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în 
condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 

5)art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către 
persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale 
către prefect.”; 

6)art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data 
aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7)art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de 
la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 


