
 

____________________________________ 

Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Ciugud 

 

Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba, întrunit în şedință ordinară în data de 

30.09.2021; 

Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud, iniţiat de primarul 

comunei Ciugud;  

- Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al secretarului general al 

comunei Ciugud;  

-   Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;   

 Văzând: 

-  Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.55/29.05.2020 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud; 

- Ordinul Prefectului județului Alba nr. 103/2021 privind stabilirea numărului maxim de 

posture pentru anul 2021, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr. 7253/20.09.2021; 

 Având în vedere prevederile: 

- art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(3) lit.c), art.405-407 și art. 409 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 - ART.III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

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

completările ulterioare; 

 - art.41 din Legea nr.53/2003 privind  Codul muncii, republicată cu modificările și 

completarile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei 

Ciugud, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Ciugud, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, 

astfel: 

a) Compartimentul Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice se redenumește în 

Compartiment Achiziții Publice și Investiții și trece din subordinea viceprimarului comunei 

Ciugud în subordinea primarului comunei Ciugud. 

b)        Compartimentul Registru agricol, stare civilă se redenumește în Compartiment Registru 

agricol și fond funciar. 

c)        Înființarea Compartimentului de stare civilă și resurse umane în subordinea secretarului 

general al comunei Ciugud cu o funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, nivelul studiilor superioare cu normă întreagă de 8h/zi. 

d)       Compartimentul Asistență socială trece  în subordinea viceprimarului Comunei Ciugud și 

se redenumește în Compartiment asistenta socială și bibliotecă, Compartimentul Arhivă și 

Bibliotecă desființându-se, iar funcția contractuală de inspector de specialitate ocupată se mută 

definitiv în cadrul Compartimentului asistență socială și bibliotecă. 

e)       Funcția contractuală vacantă de arhivar din cadrul Compartimentului Arhivă și Bibliotecă se 

stabilește ca și funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, nivelul 

studiilor superioare cu normă întreagă de 8h/zi și se mută în cadrul Compartimentului financiar-

contabil. 

f)      Compartimentul Cadastru trece din subordinea primarului comunei Ciugud în subordinea  

viceprimarului Comunei Ciugud. 

   Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei prefectului judeţul Alba;   

 - Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 - Primarului comunei Ciugud;  

 - un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.09.2021 

Nr.91 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 



Anexa la  Hotărârea 

Consiliului local al 

comunei Ciugud 

nr.91/2021

de conducere de executie

0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Gheorghe Damian DEMNITARI primar

2 Oarga Liliana DEMNITARI viceprimar

3
Ciorgovean Maria-

Mihaela
secretar general I S

4
Sularia Patricia 

Alexandra 

Compartiment 

Juridic
I superior S

5 Groza Ioan

Compartiment 

Urbanism, 

amenajarea 

teritoriului

inspector de 

specialitate
II S

6 VACANT I superior S

7

Ciorgovean Daniel 

Zaharie 

Compartiment 

Cadastru

inspector de 

specialitate
I S

8 Litan Cristina-Susana
Compartiment 

Financiar-contabil
consilier IA S

9
Tătar Liana Ramona 

(temporar ocupat)
I asistent S

Oargă Liliana, 

suspendată 

10 Muntean Roxana-Maria I principal S

11 Suciu Mădălina I debutant

Suciu 

Mădălina, 

suspendare 

raport de 

serviciu, 

art.514 

alin.(1) din 

OUG 

nr.57/2019
12 VACANT I superior S

13 VACANT

Compartiment 

registru agricol și 

fond funciar

I superior S

14 VACANT

Comapartiment 

stare civilă și resurse 

umane

I asistent S

15 VACANT Administrator public
administrator 

public
S

16 VACANT

Compartiment 

asistență socială și 

bibliotecă

I debutant S

17 Poparadu Sorin Ioan
inspector de 

specialitate
I S

18 Petrașcu Ioan-Aurel

Compartiment 

adm.domeniul 

public şi privat

sofer I M

19 VACANT sofer I M

20 Cosma Alexandru

Compartiment 

Achiziții Publice, 

Investiții și Relatii 

Publice 

I asistent S

21 VACANT I superior S

22 Buda Lenuța 

Compartiment 

Consilierul 

primarului

Consilierul 

primarului
IA S

23 VACANT

Implementare 

proiecte din fonduri 

externe 

nerambursabile

inspector de 

specialitate
debutant S

24 VACANT
inspector de 

specialitate
debutant S

inspector

inspector

inspector

Gradul 

profesional

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

Clasa

Functia publica

de executiede conducere
Inalt functionar 

public

STAT DE FUNCŢII

Nivelul 

studiilor

Functia contractuala

Treapta 

profesionala

/grad

NR. 

CRT.

Nivelul 

studiilor
OBSERVATIISTRUCTURA

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa 

caz

                                           COMUNA CIUGUD JUDETUL ALBA

6

inspector

consilier juridic

inspector 

consilier

consilier

inspector

consilier achiziții publice

consilier



25 VACANT
inspector de 

specialitate
debutant S

26 VACANT
inspector de 

specialitate
debutant S

27 VACANT
inspector de 

specialitate
debutant S

15 13 2Asistenti personali



Nr. total de 

demnitari 

Nr. total de înalți 

funcționari 

publici

Nr. total funcții 

publice de 

conducere

Nr. total funcții 

publice de 

execuție

Nr. total de 

funcții publice

Nr. 

total 

de 

funcții 

contr

Nr. total de 

funcții 

contractuale de 

execuție

Nr. total de 

posturi din 

cadrul 

autorității/in

stituții 

Total,  din care: 2 0 1 12 13 1 11 27
Președinte de 

ședință 

Ocupate 2 0 1 6 7 0 6 14  

Vacante 0 0 0 6 6 1 5 13

Contrasemnează secretar 

general, 





Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud  nr.91/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ                

   

Total aprobate: 15 
Ocupate: 13 

Vacante: 2                  Total posturi: 27, din care:  

                                   Demnitari: 2 
 Funcţii publice total: 13, din care:  

- funcţii publice conducere-1 
- funcţii publice execuţie-12 

                    Personal contractual  total -12 

 Președinte de ședință       Contrasemnează secretar general 

PRIMAR

Urbanism, amenajarea 
teritoriului

Administrarea domeniului 
public și privat

Consilierul primarului
Financiar-contabilAdministrator public 

Implementare proiecte FEN

Juridic
Secretar   general  al 

comunei                 

Registru agricol și fond 
funciar

Stare civilă și resurse 
umane

Achiziții Publice și Investiții

VICEPRIMAR

CadastruAsistență socială și 
bibliotecă

CONSILIUL LOCAL


