
R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA  TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 73/28.11.2022
PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL TOMESTI NR.74/2022 PRIVIND 

APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU
FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI 

          Consiliul local al comunei Tomesti  , judeţul Hunedoara
            In baza Adresei Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 10873  din 28.11.2022 prin care ni se 
comunica faptul ca, in urma exercitarii controlului legalitatii asupra hotararilor adoptate de Consiliul local al 
comunei Tomesti in sedinta desfasurata in data de 17.11.2022 s-a constatat ca Hotararea nr.74/2022  privind 
aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti a fost adoptata cu 
nerespectarea prevederilor legale aflate in vigoare.
            Analizand Hotararea Consiliului local Tomesti nr.74/2022 privind aprobarea modificarii 
organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Tomesti 
                În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.1 si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             

H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art.1. Se revoca Hotararea consiliului local al comunei Tomesti nr.74/2022 privind aprobarea 
modificarii organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti 
             Art.2.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
             Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
-  Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, 
-  Primarului comunei Tomesti , 
-  se afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Tomesti .

                  INITIATOR ,                                                                                AVIZAT,
       Vasiu Adrian-Viorel                                                                 SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                      Giurgiu Sanda   
                     



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
PRIMAR

NR. 3/77  din 28.11.2022
REFERAT  DE  APROBARE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL TOMESTI NR.74/2022 

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII
PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI 

               Conform Adresei Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 10873  din 28.11.2022 prin care ni 
se comunica faptul ca, in urma exercitarii controlului legalitatii asupra hotararilor adoptate de Consiliul local
al comunei Tomesti in sedinta desfasurata in data de 17.11.2022 s-a constatat ca Hotararea nr.74/2022  
privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti a fost adoptata cu 
nerespectarea prevederilor legale aflate in vigoare.
                  Astfel, potrivit art.129 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile 
si completarile ulterioare, consiliile locale au initiative si hotarasc , in conditiile legii, in toate problemele de 
interes local , cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei 
publice locale sau centrale.
                 Potrivit art.129 alin.2 si alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile
si completarile ulterioare sunt stabilite de catre legiuitor categoriile de atributii si mentinerea acestora;           
potrivit alin.3 lit.c , consiliile locale aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, 
organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes 
local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, 
reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora. 
                   Din cuprinsul acestei atributii rezulta faptul ca, organizarea si statul de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului sunt aprobate la propunerea primarului , si nicidecum la propunerea consilierilor 
locali.
                   Totodata, potrivit art.5 lit.g din codul administrative , consilierii personali sau personalul din 
cadrul cabinetului primarului nu fac parte din aparatul de specialitate al primarului. 
                   Mai mult decat atat, potrivit art.158 din Codul administrativ,primarii comunelor, pot infiinta, in 
limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului. Si tot aceeasi autoritate executiva a 
administratiei publice  locale poate proceda la desfiintarea unor posturi ca atare , motiv pentru care consiliile
locale nu pot avea competenta in acest sens.  
                    Prevederile art. 2 al Hotararii nr. 74 /2022 au fost adoptate cu nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la atributiile si competentele care revin consiliilor locale, astfel consiliile locale nu pot sa             
“ blocheze “ angajarea pe functii contractuale sau functii publice vacante. Ordonanta de Urgenta nr.80/2022 
stabileste ca in perioada cuprinsa intre 1 iulie si 31 decembrie 2022 se suspenda ocuparea prin concurs sau 
examen a posturilor vacante sau temporar vacante cu exceptia posturilor unice.
                    In acest sens, analizand Hotararea Consiliului local Tomesti nr.74/2022 privind aprobarea 
modificarii organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, s-a constata ca a fost adoptata nerespectand 
prevederile legale si propun in acest sens REVOCAREA Hotararii consiliului local Tomesti nr.74/2022 
privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel



ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA  COMUNEI TOMESTI
Nr. 4/77  din 28.11.2022 

RAPORT 
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

  LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI
LOCAL TOMESTI NR.74/2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A

STATULUI DE FUNCTII PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL
CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI 

               Conform Adresei Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 10873  din 28.11.2022 prin care ni 
se comunica faptul ca, in urma exercitarii controlului legalitatii asupra hotararilor adoptate de Consiliul local
al comunei Tomesti in sedinta desfasurata in data de 17.11.2022 s-a constatat ca Hotararea nr.74/2022  
privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti a fost adoptata cu 
nerespectarea prevederilor legale aflate in vigoare.
                  Astfel, potrivit art.129 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile 
si completarile ulterioare, consiliile locale au initiative si hotarasc , in conditiile legii, in toate problemele de 
interes local , cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei 
publice locale sau centrale.
                 Potrivit art.129 alin.2 si alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile
si completarile ulterioare sunt stabilite de catre legiuitor categoriile de atributii si mentinerea acestora;           
potrivit alin.3 lit.c , consiliile locale aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, 
organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes 
local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, 
reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora. 
                   Din cuprinsul acestei atributii rezulta faptul ca, organizarea si statul de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului sunt aprobate la propunerea primarului , si nicidecum la propunerea consilierilor 
locali.
                   Totodata, potrivit art.5 lit.g din codul administrative , consilierii personali sau personalul din 
cadrul cabinetului primarului nu fac parte din aparatul de specialitate al primarului. 
                   Mai mult decat atat, potrivit art.158 din Codul administrativ,primarii comunelor, pot infiinta, in 
limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului. Si tot aceeasi autoritate executiva a 
administratiei publice  locale poate proceda la desfiintarea unor posturi ca atare , motiv pentru care consiliile
locale nu pot avea competenta in acest sens.  
                    Prevederile art. 2 al Hotararii nr. 74 /2022 au fost adoptate cu nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la atributiile si competentele care revin consiliilor locale, astfel consiliile locale nu pot sa             
“ blocheze “ angajarea pe functii contractuale sau functii publice vacante. Ordonanta de Urgenta nr.80/2022 
stabileste ca in perioada cuprinsa intre 1 iulie si 31 decembrie 2022 se suspenda ocuparea prin concurs sau 
examen a posturilor vacante sau temporar vacante cu exceptia posturilor unice.
                    In acest sens, analizand Hotararea Consiliului local Tomesti nr.74/2022 privind aprobarea 
modificarii organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, s-a constata ca a fost adoptata nerespectand 
prevederile legale si propun in acest sens initierea unui proiect de hotarare privind REVOCAREA Hotararii 
consiliului local Tomesti nr.74/2022 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii 
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tomesti.

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


