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RAPORT 
la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a administraţiei publice locale 

a oraşului Simeria 
 
 

               Având în vedere adresa nr.3694/15.04.2020 de la Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara  
privind aplicarea prevederilor art.III alin.(11) din Ordonanţa de Urgenţǎ a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor mǎsuri financiare, numǎrul maxim de posturi pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile este 0 în loc de 8 posturi aşa cum erau prevǎzute în anexele la Hotǎrârea nr.99/2019 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autoritǎţile administraţiei publice locale a 
oraşului Simeria cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 
             Având în vedere cǎ în Hotǎrârea nr.131/2019 pentru modificarea anexei nr.2 la H.C.L nr.99/2019 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autoritǎţile administraţiei publice locale ale 
oraşului Simeria erau 3 posturi vacante şi care ulterior s-au ocupat prin transferul de la o altǎ instituţie 
publicǎ respectiv concurs dupǎ cum urmeazǎ  : 

1. 1 post vacant  de director executiv în cadrul Direcţiei Tehnice, clasa I , gradul profesional II ocupat 
de cǎtre domnul Fara Nicolae, conform poziţiei 41 din statul de funcţii; 

2. 1 post vacant de inspector de specialitate IA în cadrul Serviciului Gospodǎrie Comunalǎ, Pǎşuni, 
Compartimentul Pǎşuni  ocupat de cǎtre domnul Felciuc Eduard conform poziţiei 69 din statul de 
funcţii; 

3. 1 post vacant de inspector de specialitate IA în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajare Teritoriu, 
Compartimentul Consultare , Informare Publicǎ Planuri Urbanism  ocupat de cǎtre doamna Bruzan 
Andreea Ioana conform poziţiei 81 din statul de funcţii. 
 

            Temeiul legal în baza cǎruia executivul solicitǎ aprobarea unei noi organigrame şi a unui nou stat de 
funcţii este dat de art. 129, alin.2, lit.a şi alin.3, lit.c, ale art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
            Menţionez cǎ proiectul de hotǎrâre în discuţie se supune dispoziţiilor art.7 alin.13 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizionalǎ în administraţia publicǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare. 
 
            Faţǎ de cele de mai sus, consider necesarǎ, legalǎ şi oportunǎ iniţiativa d.lui Primar al oraşului 
Simeria privind aprobarea structurii organizatorice a administraţiei publice locale. 
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