
CONSILIUL LOCAL CĂPLENI                                                      
JUDEŢUL SATU MARE

Proiect de  Hotărâre Nr.1  5  /2020
privind aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al

primarului comunei Căpleni

          Consiliul local al comunei Căpleni,  judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extrordinară la data de  

          Având în vedere:
 referatul de aprobare nr.15/26.10.2020 al primarului comunei Căpleni,
 raportul  nr.12/26.10.2020 al  compartimentului  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al

primarului,
 avizul comisiei  pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină,
 adresa Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 3948/SM/15.04.2020 privind  numărul maxim

de posturi calculate aferente anului 2020 -  25 posturi,
 Hotărârea  Consiliului  local  nr.18/24.09.2019  privind  aprobarea  modificării  Organigramei  şi  a

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni, 
 Structura actuală a aparatului de specialitate aprobată prin HCL nr.18/2019 are un număr de 23

posturi, funcții publice și contractuale
În baza prevederilor:

- art 158, art.544 alin.(1) lit.”h”, art.546 lit”k”   -  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice  locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,
            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”c”,  art.139, ali.(3) lit.”i”, art.196 alin.(1)
lit.”a”  din   Ordonanța  de  Urgență Nr.  57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Se aprobă modificarea Organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei  Căpleni  conform anexei  nr.  1 şi  nr.  2  la  prezenta  în  sensul  modificării,   după cum  
urmează:
-  se va înființa Cabinetul primarului care va cuprinde un post de consilier  gradul  IA, personal  
contractual.

Art.2- La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr.18 
din 24.09.2019.

Art.3- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Căpleni.
Art.4. -Prezenta se comunică cu:

 Primarul comunei Căpleni,
 Instituţia Prefectului- judeţul Satu Mare,
 ANFP,
 se afișează pe panoul de afișaj al primăriei comunei.

Iniţiator Avizat
   Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika

             Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.15/26.10.2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul

de specialitate al primarului comunei Căpleni

Prin aplicarea prevederilor OUG nr.63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006,
privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare s-a stabilit pentru UAT 
comuna Căpleni un număr maxim de 25 posturi conform adresei Instituției Prefectului – Județul Satu 
Mare nr. 3948/SM/15.04.2020, anexată.

Structura actuală a aparatului de specialitate aprobată prin HCL nr. 18/24.09.2019 are un număr de
23 posturi, funcții publice și contractuale. Propunerea de modificarea a aparatului de specialitate al 
primarului constă în înființarea structurii Cabinet primar cu un post de consilier  gradul IA, personal 
contractual.

În  conformitate  cu  prevederile  art.129,  alin.3,  lit.c)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.

Conform  prevederilor  art.544,  alin.1,  lit.h)  şi  art.546  lit.k)  din  O.U.G.  nr.57/2019  primarii
comunelor au dreptul de a avea un cabinet primar cu 2 posturi.

Astfel,  supun  aprobării  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  organigramei  şi  a
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni prin înfiinţarea în limita
numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct cu 1 post de Consilier
gradul IA - consilier primar. 

Numirea şi eliberarea personalului din cadrul cabinetului  se va face de către primar.
Personalul  îşi  desfăşoară  activitatea  în  baza  unui  contract  individual  de  muncă  pe  durată

determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.
Atribuţiile personalului se stabilesc prin dispoziţia primarului.
Activitatea desfăşurată  în această calitate se consideră vechime în specialitate.

                                                                                                         PRIMAR  
 Megyeri Tamás-Róbert



Primăria comunei Căpleni
Compartiment financiar-contabil, taxe 
și impozite locale, resurse umane și achiziții publice
Nr.12/26.10.2020 

Raportul Compartimentului de specialitate
la Proiectul de Hotărâre Nr.15/2020

privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Căpleni

               Subsemnata Gozner Maria-Terezia, consilier principal  din Compartiment financiar-contabil, 
taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice, am întocmit prezentul referat de specialitate 
privind aprobarea  Organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Căpleni  în conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit.”a”, alin.(8) lit.”b” și alin.”10” din Ordonanța 
de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit  art.III  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.63/2010  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare:  
„ autorităţile administraţiei publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinate
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă”.

Adresa Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 3948/SM/15.04.2020 prevede  numărul 
maxim de posturi calculate aferente anului 2019 -  25 posturi. 

Având la bază prevederile art.158 și art.544 din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare:
”Articolul 158
Cabinetul primarului si viceprimarului

   Primarii si viceprimarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor 
municipiului Bucuresti pot infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, 
cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului, in conditiile prevazute de partea 
a VI-a titlul III capitolul II.

Articolul 544
Persoanele care au dreptul de a avea cabinet sau cancelarie in subordine

   (1) Au dreptul la organizarea unui cabinet care functioneaza in cadrul 
institutiilor pe care le conduc sau in cadrul carora isi desfasoara activitatea:
......  

h) primarii;”

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, luând în considerare cele prezentate și
dispozițiile art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare, propun  Consiliului  local  aprobarea
Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  Organigramei şi statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Căpleni, în forma prezentată.

Compartiment financiar-contabil, taxe și  impozite locale, resurse umane 
și achiziții publice

Consilier 
Gozner Maria-Terezia
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