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APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii 
organigramei si a Statului de Functii ale UAT Beba Veche

Considerente legale:
Ținând cont de prevederile:- art. alin.(3) lit.c și art. 402 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; - Ordinul nr. 1385/2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației privind aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.273/2006;

Situatia in fapt:
I. CONSIDERAȚII GENERALE DESPRE STRUCTURA ORGANIZATORICA IN INSTITUTIILE 
PUBLICE.Sistemul organizatoric al unei institutii si/ sau autoritati publice reuneste ansamblul 
elementelor cu caracter organizatoric prin intermediul carora acestea isi realizeaza obiectul de 
activitate si misiunea social-economica. Organizarea consta intr-un ansamblu de procese de 
munca prin care se delimiteaza componentele sistemului organizatoric, se precizeaza atributiile 
acestora, sarcinile, competentele si responsabilitatile functionarilor publici aflati in relatii 
organizatorice cu celelalte componente din interiorul si exteriorul institutiei respective. De aici 
deducem doua perspective ale notiunii de organizare in institutiile publice: organizarea 
procesuala si organizarea structurala. Organizarea structurala presupune dispunerea 
elementelor organizarii procesuale (domeniul de activitate, activitatea si sarcina) intr-o structura 
organizationala adecvata fiecarui tip de institutie sau autoritate publica integrata in sectorul 
public. In orice institutie sau autoritate publica , structura organizatorica cuprinde doua 
segmente: structura de conducere a institutiei si structura de executie a intitutiei. In cele doua 
componenete ale structurii organizatorice exista urmatoarele componenete primare: postul, 
functia publica, functia politica, compartimentul, relatiile organizatorice, relatiile administrative, 
ponderea ierarhica si nivelul ierarhic. Postul reprezinta ansamblul obiectivelor, sarcinilor, 
competentelor si responsabilitatilor dintr-o anumita perioada ce revin fiecarui functionar public. 
Functia publica poate fi abordata din doua perspective : legislativa si manageriala. Din punct de 
vedere legislativ, functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de 
institutia publica, in temeiul legii. Legea privind statutul functionarului public prevede anumite 
conditii pentru individul care doreste sa ocupe o functie publica in autoritatile si institutiile publice. 
Din pespectiva specialistilor din domeniul managementului public , continutul functiei publice este 
unul mult mai clar si complet, in sensul ca functia publica reprezinta factorul de generalizare a 
posturilor din institutia publica. Compartimentul intr-o institutie publica reuneste un grup de 
functionari publici cu contract de munca care exercita activitati similare care isi desfasoara 
activitatea in acelasi spatiu si sunt subordonati unui titular cu functie publica de conducere. Dupa 
modul in care compartimentele ajuta la realizarea interesului general , ele se clasifica in doua 
categorii: compartimente optionale si compartimente functionale. Relatiile administrative sunt 
legaturile care se stabilesc intre componentele sistemului social-administrativ care asigura 
integritatea si coeziunea acestuia in procesul de realizare a obiectivului fundamental al 
managementului public. Clasificarea relatiilor administrative se face dupa mai multe criterii: dupa 
apartenenta( relatii administrative interne si relatii administrative externe) si dupa competenta: 
relatii administrative de autoritate (relatii administrative ierarhice si functinale), de stat major si de 
control. Nivelul ierarhic este dat de totalitatea subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii 
orizontale, situate la aceeasi distanta fata de managementul de varf al institutiei publice. 
Numarul de niveluri ierarhice este influentat de dimensiunea institutiei publice si de tipurile de 
relatii organizatorice existente intre compartimente, de cadrul legislative. Ponderea ierarhica 
reprezinta numarul persoanelor conduse de un titular in functie publica . Marimea ponderii 



ierarhice este influentata de numarul de niveluri ierarhice cu care se afla in raport invers 
proportional. In institutiile publice, ponderea ierarhica creste pe verticala structurilor 
organizatorice catre nivelurile superioare.
II. STRUCTURA PRIMARIEI COMUNEI BEBA VECHEComuna Beba Veche, este o comună de 
categoria a III având sub 3000 locuitori. Conform Ordinului Prefectului – județul Timiș, structura 
Primăriei cuprinde un număr de 17 posturi aprobate, organizate după cum urmează:  Funcții de 
demnitate publică 2 Primar,  Viceprimar Functii publice de conducere 1 Secretar general Funcții 
publice de execuție 4 Inspector, Inspector achiziții publice  Referent specialitate,  Referent 
Personal contractual 10 Consilier al primarului 1/2 Inspector, Casier, Agent agricol, Functionar 
administrativ Sef formatie, Sofer, Referent cultural 1/2, Muncitor, Agent de securitate, Femeie de 
serviciu  Aceste posturi sunt organizate in 9 compartimente: Compartiment achiziții publice,  1 
post Consilier al primarului,   1/2 post Compartiment contabilitate, venituri si urmărire, încasare 
taxe si impozite,  4 posturi Compartiment agricol, evidenta exploatații agricole, 1 post 
Compartiment administrativ, 1 post Compartiment alocații și servicii sociale, 1 post 
Compartiment situații de urgență 2 posturi Compartiment cultural  1/2 post Compartiment tehnic 
3 posturi Din totalul de 17 posturi sunt ocupate 13 si sunt vacante 4 posturi: - Funcționari publici 
de execuție 2 posturi de inspector - Personal contractual 2 posturi: o 1 post agent de securitate,  
o 1/2 consilier al primarului,  o 1/2 referent cultural. Relațiile funcționale sunt precizate în 
Regulamentul de organizare și funcționare, iar sarcinile specifice și generale figurează în fisa 
postului.
În condițiile în care în urma desfacerii contractului de muncă al inspectorului din Compartimentul 
contabilitate, venituri si urmărire, încasare taxe si impozite atribuțiile specifice postului au fost 
îndeplinite de 11 luni de către dna economist Cordiș Beatrix, și constatând că natura atribuțiilor 
sunt de interes public, propunem transformarea postului contractual de Inspector în funcționar 
public.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba modificarea organigramei si a Statului de functii ale UAT Comuna Beba Veche, 
conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 280/1.02.2021

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a Statului de 
Functii ale UAT Beba Veche

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Ținând cont de prevederile:- art. alin.(3) lit.c și art. 402 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; - Ordinul nr. 1385/2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației privind aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din O.U.G. nr. 
63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006;

          Datorită faptului că din anul 2010, când prin Hotărârea nr. 24/16.08.2010 nu a fost 
efectuată nici o modificare a structurii organigramei Primăriei comunei Beba Veche, în 
ceea ce privesc funcțiile publice de execuție considerăm că se impune aprobarea prin 
hotărâre a organigramei si a Statului de Functii ale UAT Beba Veche, actualizată 
conform necesităților actuale.
Prezentam prevederile legale din Codul Administrativ:
Articolul 402   (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice prevazute la art. 385 
alin. (1) si (2), cu exceptia celor care beneficiaza de statute speciale in conditiile legii, la 
stabilirea sau modificarea structurii de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie 
publica, in parte, de catre conducatorul acesteia, pe baza activitatilor prevazute la art. 
370 alin. (1)-(3), precum si reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice, in 
conditiile prevazute la art. 408.
   (2) Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prealabil si obligatoriu in 
toate situatiile prevazute la alin. (1) si se emite in termen de maximum 15 zile lucratoare 
de la data primirii documentelor cuprinse in lista prevazuta la alin. (4).

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea modificarii organigramei si a Statului de Functii ale UAT Beba Veche 
am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 283/1.02.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 280/1.02.2021
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     ȘULI MONIKA-ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN-CONSTANTIN

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

Ținând cont de prevederile:
- art. alin.(3) lit.c și art. 402 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;
- Ordinul nr. 1385/2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației privind aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din O.U.G. nr. 
63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 283/1.02.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 280/1.02.2021
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind aprobarea modificarii organigramei si a Statului de Functii ale UAT 
Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4/26.01.2021

          Ținând cont de prevederile:
- art. alin.(3) lit.c și art. 402 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordinul nr. 1385/2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
privind aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.273/2006;

Articolul 1 - Se aproba modificarea organigramei si a Statului de functii ale UAT 
Comuna Beba Veche, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


