
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40 

Din 22.06.2022 

           Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru  
 Stabilirea funcţiilor publice şi contractuale, din cadrul Aparatului de specialitate 

 Al Primarului comunei Dorobanți, judeţul Arad 

 

 Consiliul Local al comunei Dorobanți, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară publică de 
lucru, din data de 22 iunie 2022, 

Având în vedere: 
- Prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României; 
- Proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul comunei Dorobanți, înregistrat sub nr. 30/26.05.2022; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dorobanţi, județul Arad, înregistrat sub 

nr.6631/16.06.2022; 

- Referatul de specialitate al secretarului general al comunei Dorobanţi, județul Arad, înregistrat sub 
nr.6628/26.05.2022; 

- Adresa nr. 3687/17.05.2022 a Biroului Management Informare, Relații Publice și Arhivă din cadrul 
Instituției Prefectului - Județul Arad; 

- Prevederile H.C.L. Dorobanți nr. 63/15.07.2022: 
- Prevederile art. 5, lit. ff) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Prevederile art. 129, alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizele favorabile al comisieiilor de specialitate ale Consiliului Local Dorobanți; 
- Votul ”pentru” exprimat de un număr de ___ consilieri locali, din cei ___ prezenţi; 

În temeiul art.129, alin. (1) și art.139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. – Se aprobă Organigrama pentru stabilirea funcţiilor publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorobanți, judeţul Arad, conform anexei nr.1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2. – Se aprobă Statul de funcţii pentru stabilirea funcţiilor publice şi contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorobanți, judeţul Arad, conform anexei nr.2, parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Dorobanți; 
Art.4. –  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituția Prefectului – Județul Arad; 
 Primarul comunei Dorobanți; 
 Compartimentul Financiar-Contabilitate, din cadrul Primariei comunei Dorobanți; 
 Cetățenii comunei, prin afișare. prin afișare la sediul Primăriei Dorobanți, precum și pe 

pagina de internet a Primăriei comunei Dorobanţi 
 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                    Consilier local,                                                              Secretar General, 

                    Mikloș Tiberiu                                                        Ardeleanu Hanelore-Florica 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE  A CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI DOROBANȚI,  DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI  

CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI DOROBANȚI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOROBANȚI NR. 40/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile 

să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1
) 22.06.2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2
) 22.06.2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3
) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5
) 22.06.2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice

7), după caz 22.06.2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1)

 art. 179 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 
simplă, după caz.”; 

2)
 art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

3)
 art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în 

cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4)

 art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 
general al comunei.; 

5)
 art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6)

 art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7)

 art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 
cărora li se adresează.” 

 


