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HOTĂRÂREA nr.200 
din data de 30 iulie 2019

privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Făgarăş si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

Făgăraş

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş , intrunit in şedinţa ordinara,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş 
nr.57.002/2019, precum şi raportul de specialitate al Compartimentului Resurrse umane 
nr.57.001/2019, prin care se propune modificarea Organigramei, a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăş si al Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a persoanelor Fagaras, prin mutarea definitiva a unui funcţionar public - 
consilier clasa I grad profesional principal, cu tot cu post, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Fagaras -  Compartiment Evenimente publice, informare cetateni si 
registratura, in cadrul SCLEP Fagaras -  Compartiment Stare civila,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru 
servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei de turism, relaţii 
externe şi integrare europeană, precum şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor,

Vazand adresa ANFP nr.32804/2019, inregistrata la Municipiul Fagaras cu 
nr.56663/2019 prin care ni se comunica obligativitatea comunicării modificărilor intervenite in 
situaţia funcţionarilor publici si a funcţiilor publice, prin incarcarea actelor administrative pe 
portalul de management al funcţiilor publice si funcţionarilor publici, portal gestionat de ANFP;

Ţinând seama de adresa Instituţiei Prefectului nr. 8205/2019 inregistrata la noi sub 
nr.52975/2019 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru anul 2019;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(3) lit.”c” , art.370 al.2, art.390, art.391, art.409, 
art.502 al.(1) lit.”d”, art.507 al.(1), (2), (4) lit/ ’a”, art.518 si art.534 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(1) lit.”a”, art.197, art.198 a!.(1) si al.(2), si art.243 
alin (1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 -  Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Fagaras, potrivit anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 -  Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de funcţii al Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Fagaras, potrivit anexelor nr.3 si nr.4 care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Art.3 -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul resurse umane şi Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Fagaras.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abţinere, - împotriva 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotarare se comunica:
-lex.dosar de şedinţa 
-1ex.colecţie 
-1ex. Prefectura 
-1ex.Primar 
-lex.Secretar
-lex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă 
-lex.Afisaj
-1ex.Compartimentul resurse umane
-1ex.Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Fagaras 
-1ex Direcţia Buget Finanţe
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APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FAGARAS

ORGANIGRAMA

PRIMAR

ADMINISTRATOR PUBLIC
0)

DIRECŢIA BUGET FINANŢE 
( 1+21)

BIROU economic financiar
________HtZ)________

Comp economic financiar 
(4)

Com p buget, execuţie 
bugetara, contabilitate, instituţii 

subordonate (2)

Comp gestiune
(D

SERVICIUL venituri bugetare 
(1+ 12)

ARHITECT SEF 
(1+23)

Comp urbanism, 
amenajarea teritoriului, 

energetic
_______ (Şl_______

Comp cadastru, agricol, fond 
funciar

__________ (3)__________

Comp evidenta patrimoniu 
(concesiuni, închirieri, 
administrare parcari, 

evidenta bunuri)
_____________________

BIROU investiţii achiziţii 
(1+6)

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE 
PUBLICA LOCALA 

(1+51) .

SERVICIUL administrare 
patrimoniu public si privat 

_______ (1+50)_______

i !•: l.
Comp protecţie ci\ 

(2)
dla

BIROU horticol, mediu 
______ (1+17)______

Comp acorduri, autorizaţii, 
libera iniţiativa, comercial, 
activitate de transport in 

comun si taxi
J2L

BIROU administrare si 
gestionare domeniu public, 

privat, lucrări publice 
(1+31)

Comp audit intern 
(2)

___ ________iJ
Comp îndrumare ro

(D
mi

Comp reparaţii străzi, alei, 
trotuare, lucrări edilitare 

_________ (18)_________

Comp implemetare proiecte 
de finanţare

__________ (5)__________

Comp relaţii internaţionale 
________ (2)__________

Comp iluminat public
(2)

Comp Cabinet primar
(2)

Personal auxiliar
( 10 ) _____

Comp adapost câini
(D

t i

PRIMAR
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STAT DE PERSONAL
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Anexa 2 la HCL nr .J b P /2019
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Administrator public
C.1 Aparatul permanent al Consiliului Local

cons jr
cons jr

PROPUN 
LA SPCL

4 :

1.1 Compartiment asociaţii proprietari si tehnologia informaţiei
consilier
consilier

I.2 Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier A

I.3 Compartiment monitorizare servicii de utilitate publica
consilier
consilier

I.4 Compartiment monitorizare coordonare unitati de invatamant si arhiva
consilier
referent M

I.5 Compartiment resurse umane
consilier
consilier

I.6 Centru de informare turistica
consilier
consilier
consilier

A
D

■H
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STAT DE PERSONAL
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Anexa 2 la HOL nr.<p f o o

\*G \I1 L 3  Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, 'închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)
. J "• I consilier i S S

referent
referent
referent
consilier juridic

III
M
M
M

muncitor calificat M
III.4 Birou investiţii achiziţii

2

!• - r

sef birou
Consilier
consilier
consilier juridic
consilier
consilier
consilier A

111.5 Compartiment acorduri, autorizaţii, libera ânitiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi

■i 2
consilier
consilier

IV. DIRECŢIA ADMINISTRAT
Director executiv

E PUBLICA LOCALA

IV.1 Serviciul administrare patrimoniu public si privat
Sef serviciu

IV.1.1 Birou horticol, mediu
1 Sef birou 1 S s
2 consilier 1 S s
3 consilier 1 s s

«M* i referent III s M
T T muncitor calificat 1

6 muncitor calificat 1
7 muncitor calificat 1 I

8 muncitor calificat 1 1— —

■ I 9, muncitor necalificat
,1 1(j muncitor necalificat

1 muncitor calificat 1
12 muncitor necalificat 1l . f 13 muncitor necalificat 1

I r 1.— 14 muncitor calificat II
• i 15 muncitor calificat III

u 6 1 muncitor necalificat

/2019
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SjILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

!. STAT DE PERSONAL
APĂRATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
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sef birou
IV.1.2 Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrări publice

IV.1.2.1 Compartiment reparaţii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor necalificat
muncitor necalificat
muncitor calificat
muncitor necalificat
muncitor calificat
administrator
administrator
administrator

IV.1.2.2 Compartiment iluminat public
consilier
consilier

IV.1.2.3' Personal auxiliar
muncitor calificat
muncitor calificat
ingrijitor
'îngrijitor
paznic
muncitor calificat
muncitor necalificat
paznic
paznic
muncitor calificat

consilier
IV.1.2.4 Compartiment adapost câini

n i ■ s s~

Anexa 2 la HCL nr.o^O/9 /2019
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i STAT DE PERSONAL
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

V.1 Compartiment protecţie civila
inspector de protecţie civila
inspector de protecţie civila M

V.2 Compartiment audit intern
Auditor
Auditor

V.3 Compartiment îndrumare romi
referent

V.4 Compartiment iţnplemetare proiecte de finanţare
consilier juridic
consilier
consilier
consilier
consilier

V-5 Compartiment relaţii internaţionale
consilier
consilier

A

V.6 Cabinet primar
consilier
consilier

Anexa 2 la HCL nr
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Total funcţii de demnitate publica
Total funcţii publice, din care:

funcţii publice de conducere
funcţii publice de execuţie

~ot]al funcţii contractuale, din care:
Administrator public
Funcţii contr de conducere
Funcţii contractuale de execuţie:

Total funcţii in instituţie

83
10
73
49

48
134
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ORGANIGRAMA
SERVICIULUI PUBLIC COMINITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI FAGARAS
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA PERSOANEI FAGARAS
a* i jfa-4

Anexa nr.4 la HCL nr.
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0 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

1 sef serviciu I S S
Compartiment evidenta persoanelor

1 consilier I S S
2 consilier .1; S S
3 consilier juridic 1 S S
4 consilier 1.; S S
5 consilier 1 S S
6 consilier 1 S S

Compartiment stare civila
1 consilier 1 S S
2 consilier juridic 1 S S
3 consilier 1 P S
4 consilier 1 P S

I i

i ' i

i
4

i i
i i i

TOTAL funcţii publice 11
fp conducere 1
fp execuţie 10
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