
ROMÂNIA                                                                                                                               

JUDETUL GORJ                                                                                                        

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL     

                                                                                                                   

HOTĂRÂREA 

Nr.5 din 27 ianuarie 2023 

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești, județul Gorj, 

aprobarea organigramei și a ștatului de funcții 

                         

Consiliul Local Berlești, județul Gorj, 

Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 301 din 17.01.2023 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei si a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Berlești, 

,județul Gorj, ca urmare a reorganizării instituției  prin modificarea structurii organizatorice și a 

ștatului de funcții;  

 - raportul de specialitate nr. 302 din 17.01.2023  întocmit de Secretarul General al comunei 

Berlești;  

 - adresa Instituției Prefectului - Județul Gorj nr.5656/12.04.2022, înregistrată la Primăria comunei 

Berlești cu nr.2484/14.03.2022, prin care se comunică Ordinul nr.106/12.04.2022 privind aprobarea numărului 

maxim de posturi din aparatele de specialitate  al Consiliului Județean Gorj, din aparatele de specialitate ale 

primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj precum și din instituțiile publice înființate prin 

hotărâri ale autorităților deliberative de la nivelul județului Gorj;  

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 

publice, a drepturilor cetățenești;  

- avizul Comisiei pentru activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

gospodărie comunală, protecția mediului și turism; 

 - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, muncă 

și protecție socială, protecție copii tineret și sport;  

 - prevederile art.129 alin.(3) lit. c) și e), art.130, art.370, art.382, art. 391, art.405, art.407, 

art.408, art. 409, art. 518, și art.610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  prevederile art.8 alin.(l) și art.11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.113 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- prevederile O.U.G nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și 

completările ulterioare 

- prevederile  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare,  
 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 

57/2019, adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE:  
 

Art. 1. – (1)Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești prin 

modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții, cu încadrarea în numărul maxim de personal 

aprobat prin Ordinul Prefectului – Județul Gorj nr.106/12.04.2022. 

 (2) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești se operează următoarele 

modificări:  



 a) Compartimentul  asistență socială 

Se desființează funcția publică de execuție vacantă, de inspector clasa I, grad profesional 

debutant Id.Post 549228,  

Se înființează postul de asistent social debutant, funcție contractuală, cu nivel de studii superior, 

post exceptat în conformitate cu prevederile art. III alin (2) din O.U.G. nr. 63/2010  pentru modificarea 

și completarea Legii  nr. 273/2006 privind finanțele publice și locale precum și pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.  

 b)Compartiment juridic, resurse umane și monitorizarea procedurilor administrative  

 Se transformă funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant - 

vacantă Id.Post 276341, în funcția publică  de execuţie de  consilier juridic, clasa I, gradul profesional 

superior -  vacantă. 

 c)Compartimentul probleme agricole, cadastru și topografie se reorganizează prin redenumirea 

compartimentului în Compartiment registru agricol, cadastru și topografie 

 Se înființează în cadrul compartimentului  funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad 

profesional debutant.  

 d)Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, controlul și disciplina în construcții  

 Se transformă  funcția publică de execuție  referent, clasa a III-a, debutant Id.Post 276343 în 

funcția publică de conducere de arhitect-șef , gradul I. 

 Funcția publică de conducere specifică de arhitect-șef al comunei, gradul I se stabilește în baza 

prevederilor art.5¹ alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 2. – Se aprobă statul de funcții cu încadrarea în numărul de personal pentru aparatul de specialitate 

al Primarului comunei Berlești, județul Gorj, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești, județul Gorj  

conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Primarul comunei Berlești precum și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului 

primarului ,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 5. –.Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul Secretarului General al comunei, in termenul 

prevăzut de lege, Primarului comunei, Instituției Prefectului - Județul Gorj și Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici. 

 

 

Adoptată astăzi, 27 ianuarie 2023  în şedinţa ordinară  a consiliului local, cu _9_ voturi pentru,  0  

voturi  împotrivă, _1 (unu)_ abţineri, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi  din 

totalul celor 11 consilieri în funcţie.  

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

   Leontin LIHU - OANĂ                                                                       Secretarul general comunei  

                                                                  Eugen ARGEȘANU  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


