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RAPORT 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 
statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Buneşti, începând cu data de 01.11.2019.  

  
 

           Subsemnatul Pălăşan Gheorghe-Adrian în calitate de secretar al comunei  Buneşti,  
 
            Văzând prevederile  art.610, 611 si 612 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ:  
ART. 610 

    (1)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%. 

    (2)Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice 

în condiţiile alin. (1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de 

activităţi de achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din 

atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de 

consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului 

prevăzut la alin. (1). 

    ART. 611 

    (1)Autorităţile publice locale 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 

aprobe structura organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică 

specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al 

unităţii administrativ- teritoriale, respectiv al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

    (2)Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice 

potrivit alin. (1) sunt numiţi în funcţiile publice generale de secretari ai 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reîncadrează în 

maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) în 

funcţiile publice specifice de secretari generali ai unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3)Condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 

468 alin. (2), precum şi condiţiile de studii prevăzute la art. 465 alin. 

(3) nu se aplică funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile 

prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice la data numirii pe durată 

nedeterminată în funcţia publică. 

    (4)Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice 

în condiţiile alin. (1) sunt numiţi pe perioadă determinată în funcţiile 

publice generale de secretari ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale se reîncadrează în funcţiile publice specifice de secretari 

generali ai unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale până la 

expirarea perioadei pentru care au fost numiţi. 

 



    ART. 612 

    (1)Prin excepţie de la prevederile art. 464, până la data de 1 ianuarie 

2020, calitatea de funcţionar public se poate dobândi şi prin transformarea 

posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în 

condiţiile prevăzute la art. 406. 

    (2)În cazul prevăzut la alin. (1), persoanele încadrate cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură 

contractuală care au fost stabilite ca funcţii publice sunt numite în 

funcţii publice de execuţie pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 

art. 465 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare 

clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice. 

    (3)Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcţii publice în 

condiţiile alin. (2) se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în 

care au fost numite. 

 
         Propun modificarea organigramei si a statul de functii, după cum urmează: 
 
         - Functia publica de executie de  consilier, cls.I, gradul principal, detinuta de dl.Puşcaş 
Dorin, se transformă in functie publica de executie de consilier achizitii publice, cls.I, gradul 
profesional Superior; 
         - Functia contractuală de executie de  consilier, gr.I, S, detinuta de dl.Spătaru Gheorghe-
Dan, se transformă in functie publica de executie de consilier achizitii publice, cls.I, gradul 
superior; 

- Se stabileste functia specifica de secretar general al uat comuna Buneşti prin 
transformarea functiei publice generale de secretar al uat Buneşti, deţinute de dl.Pălăşan 
Gheorghe-Adrian. 

 
             Precizez ca se respecta numarul de personal stabilit conform prevederilor art.III din 
OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
            Drept pentru care am încheiat prezentul raport. 
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