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Nr. 21354/24.09.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții  
și a Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării  

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad 
 
 
 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și ale alin. (2) lit. c din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 
județean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 
funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean. 

În baza prevederilor art. 191 alin. (1) lit. a și alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean 
întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

Având în vedere prevederile art. 409 alin. (3) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, modificările intervenite în situaţia 
funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în cazul transformării unei funcţii 
publice vacante într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul 
maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare 
anuale alocate. 

Potrivit prevederilor art. 518 alin. (1) lit. a și d, în caz de reorganizare a activității 
autorității sau instituțtei publice, funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice sau, 
după caz, în compartimentele rezultate, atunci când se modifică atribuțiile aferente unei funcții 
publice mai puțin de 50%. 
  Conform prevederilor mai sus menționate propun aprobarea organigramei, a statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad cu următoarele modificări față de 
Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 213/30.07.2021 privind aprobarea statului de funcții 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad, astfel: 
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I. Modificări intervenite în structura funcțională a Direcției Tehnice Investiții: 
Prin referatul nr. 21277/23.09.2021 al Direcției Tehnice Investiții aprobat de către președintele 
Consiliului Județean Arad, se propun următoarele modificări: 
1. Se reorganizează activitatea Serviciului Administrare Drumuri și Poduri prin preluarea 
activității, atribuțiilor și a întregului personalul de execuție din cadrul Compartimentului 
Planificare Lucrări și Pregătire Documentație, cu respectarea prevederilor art. 518 alin. (1) lit. 
a și d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
  Conform propunerilor din referatul mai sus menționat, Serviciul Administrare Drumuri și 
Poduri va fi alcătuit dintr-un număr de 12 posturi, din care un post de funcție publică de 
conducere de șef serviciu gradul II, 10 posturi de funcție publică de  execuție și un post în 
regim contractual, astfel: 

 - 1 post de funcție publică de conducere, de șef serviciu, gradul II, ocupat, ID POST 
274253; 
- 1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 274262; 
-1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 274241; 
-1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 497367; 
-1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 497369; 
-1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 497371;  
-1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 274257, preluat din cadrul Compartimentului Planificare Lucrări și 
Pregătire Documentație; 
- 1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 274258, preluat din cadrul Compartimentului Planificare Lucrări și 
Pregătire Documentație; 
-1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 274259, preluat din cadrul Compartimentului Planificare Lucrări și 
Pregătire Documentație; 
-1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent 
ocupat, ID POST 497359, preluat din cadrul Compartimentului Planificare Lucrări și 
Pregătire Documentație; 
-1 post de funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent ocupat, ID POST 497358, preluat din cadrul Compartimentului Planificare 
Lucrări și Pregătire Documentație; 
-1 post de funcție de execuție în regim contractual de șofer TP I. 
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  Menționăm că, atribuțiile aferente funcțiilor publice ocupate de funcționarii publici din 
cadrul Serviciului Administrare Drumuri și Poduri, preluate de la Compartimentul Planificare 
Lucrări și Pregătire Documentație, se modifică într-un procent mai mic de 50%, întrucât 
funcționarii publici încadrați pe aceste funcții au desfășurat atribuții specifice în domeniul 
drumurilor. Conform prevederilor art. 518 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care atribuțiile aferente unei 
funcții publice se modifică mai puțin de 50%, funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții 
publice, respectiv în noile compartimente din structura organizatorică a instituției. 
      Serviciul Administrare Drumuri și Poduri va avea în subordine Compartimentul 
Elaborare Avize și Acorduri alcătuit dintr-un număr de 4 posturi de funcție publică de 
execuție, astfel: 

- 1 post de funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior 
ocupat, ID POST 274261; 

- 1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 274260; 

-  1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 
ocupat, ID POST 497362;          

- 1 post de funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent, ocupat, ID POST  497357.     

2. Se reorganizează Compartimentul de Cadastru și Topografie al Serviciului 
Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Direcției Tehnice Investiții conform 
prevederilor art. 518, alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin înființarea a două posturi de funcție publică de 
execuție vacante, având în vedere volumul mare de lucrări topografice şi de cadastru pentru 
UAT Judetul Arad și faptul că durata contractelor de prestări “Servicii de topografie şi servicii 
de cadastru” se încheie la 31.12.2021. 
Astfel, Compartimentul de Cadastru și Topografie al Serviciului Administrarea Domeniului 
Public va avea în structură un număr de 4 posturi de funcție publică de execuție, astfel: 
- 1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupat, 
ID POST  497363; 
- 1 post de funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupat, 
ID POST 274242;       
- 1 post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, vacant, 
nou înființaț; 
- 1 post de funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal, vacant, 
nou înființat.     
3. Prin referatul nr. 21277/23.09.2021 al Direcției Tehnice Investiții aprobat de către 
președintele Consiliului Județean Arad și a referatului nr. 20922/21.09.2021   al Serviciului 
Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, aprobat de către președintele Consiliului 
Județean Arad, se propun următoarele modificări:  
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Se reorganizează la nivel de compartiment, activitatea de asigurare de servicii publice de 
adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost și activitatea de 
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, 
stabilite în sarcina consiliilor judeţene conform prevederilor O.G. nr. 24/2016 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care 
nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 
205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
a prevederilor O.U.G. nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în 
protecţia animalelor,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, cu modificările și 
completările ulterioare și a  prevederilor art. 518, alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
       Activitățile menționate mai sus și atribuțiile privind aceaste activități se regăsesc în 
Regulamentul de organizare și funcționare și în fișa de post aferentă postului funcție publică 
de execuție, vacant, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID POST 453860 din 
cadrul Serviciul Investiții și Dezvoltare Rurală al Direcției Tehnice Investiții. 
  Aceaste activități se vor reorganiza la nivel de compartiment denumit Compartimentul 
Contractare Servicii privind Protecția Animalelor din subordinea Serviciului Guvernanță 
Corporativă, Ajutor de Stat și Transport. Compartimentul va avea în structura organizatorică 
un post de funcție publică de execuție, vacant, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
ID POST 453860. 
      Postul de funcție publică de execuție vacant, de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, ID POST 453860 din cadrul Compartimentul Contractare Servicii privind Protecția 
Animalelor al Serviciului Guvernanță Corporativă Ajutor de Stat și Transport se  transformă  în 
post de consilier, clasa I, grad profesional superior, transformare propusă prin referatul nr. 
20922/21.09.2021 al Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, aprobat 
de Președintele Consiliului Județean Arad.  
     Astfel, Compartimentul Contractare Servicii privind Protecția Animalelor va avea în 
structura organizatorică un post de funcție publică de execuție vacant, de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, ID POST 453860. 
      Față de cele menționate mai sus, Serviciul Investiții și Dezvoltare Rurală va fi alcătuit 
dintr-un număr de 10 posturi, din care un post de funcție publică de conducere de șef serviciu, 
gradul II și 9 posturi de funcție publică de execuție. 
     Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport va fi alcătuit dintr-un număr 
total de 16 posturi de funcție publică, din care 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II și 
15 posturi de funcție publică de execuție, repartizate în cadrul a patru structuri funcționale în 
cadrul serviciului și anume: 

- Compartimentul Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat - 5 posturi de funcție 
publică de execuție; 

- Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport -  4 posturi de funcție publică 
de execuție; 
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- Compartimentul Contractare Servicii Sociale - 5 posturi de funcție publică de 
execuție; 

- Compartimentul Contractare Servicii privind Protecția Animalelor - un post de 
funcție publică de execuție. 

II. Transformări de posturi vacante: 
1.Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, ID POST 453863 din cadrul Compartimentului Analiză Informatică al Direcției 
Comunicare, Strategii și Administrație Publică,  în consilier, clasa I, grad profesional debutant, 
transformare propusă prin referatul nr. 20911/21.09.2021 al Compartimentului Analiză 
Informatică din cadrul Direcției Comunicare, Strategii și Administrație Publică, aprobat de 
Președintele Consiliului Județean Arad. 
2. Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, ID POST 274230 din cadrul Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională al Direcției 
Programe de Dezvoltare,  în consilier, clasa I, grad profesional principal, transformare propusă 
prin referatul nr. 21104/22.09.2021 al Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul 
Direcției Programe de Dezvoltare aprobat de Președintele Consiliului Județean Arad. 
3. Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, ID POST 453850 din cadrul Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională al Direcției 
Programe de Dezvoltare,  în consilier, clasa I, grad profesional debutant, transformare propusă 
prin referatul nr. 21104/22.09.2021 al Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul 
Direcției Programe de Dezvoltare aprobat de Președintele Consiliului Județean Arad. 

În situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror 
implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează: 

- prevederile art. 173 alin. (1)  lit. a, alin. (2) lit. c, art. 191 alin. (1) lit. a,  alin. (2) lit. a, art. 
409 alin. (3) lit. b, art. 518 alin. (1) lit. a, d și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Precizăm că prin modificările solicitate, numărul de posturi aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Arad nr. 213/30.07.2021 se modifică, respectiv se majorează cu 2 
posturi, de la 294 posturi la 296 posturi, se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli 
aprobat pe anul 2021 la capitolul cheltuieli de personal și se încadrează în numărul total de 
posturi stabilit pentru Consiliul Judeţean Arad, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
  Menționez că la data de la care prezenta hotărâre produce efecte, Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 41/25.02.2021 privind aprobarea statului de funcții  și 
a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Arad, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 174/25.06.2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Arad și Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 213/30.07.2021 privind aprobarea 
statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad se revocă. 
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         Modificările intervenite în structura organizatorică a Diecției Tehnice Invesțiții și a 
Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean 
Arad, implică reactualizarea fișelor de post, a atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al aparatului de specialite al Consiliului Județean Arad, conform 
propunerilor făcute de șefii structurilor de specialitate și aprobate de către Președintele 
Consiliului Județean Arad, precum și numirea funcționarilor publici în noile funcții publice, 
respectiv în noile compartimente.  

După adoptarea hotărârii și comunicarea ei, Serviciul Gestiune Resurse Umane va lua 
toate măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a modificărilor menționate mai sus.  

În sensul celor de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare 
a reorganizării aparatului de specialitate al  Consiliului Județean Arad. 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
                                                                Iustin Cionca 


