
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA CĂLĂRAŞI 
CONSILIUL LOCAL  

 HOTĂRÂREA Nr. 67 
Din 19.08.2021  

Privind modificarea organigramei și a statului de funcții a primăriei comunei Călărași, 
județul Cluj 

               Având in vedere :  
1. proiectul de hotărâre al consiliului local Călărași privind modificarea 

organigramei si a statului de funcții 
2. raportul de aprobare din data de 4091/10.08.2021 al  dlui  primar Ioan Vasile 

RACOLȚA, 
3. Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii  cu modificările si completările ulterioare,  
4. H.G. nr. 797/2017- Anexa 3, art. 1 
5. -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,  
6. -referatul de specialitate 4092/10.08.2021 al secretarului general al UAT Calarasi 
7. -Legea nr.153/2017 LEGE – CADRU privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 
8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată 
9. HCL nr. 26/18.02.2021 privind organigrama și statul de funcții al comunei 

Călărași. 
10. raportul comisiei de specialitate nr. 3  a Consiliului local Calarasi, 

 
         În temeiul prevederilor art. art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art,139 alin.1, art.196 
alin.(1) lit.a), art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;   

HOTĂRĂŞTE  
         Art. 1. Se aprobă inființarea unui post de muncitor necalificat la compartimentul 
“serviciu public local de gospodărire comunală”, cu timp parțial de lucru de 4 ore/zi.  
        Art. 2.  Se aprobă actualizarea organigramei și statului de funcții din aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Călărași,  conform anexei nr.1 și 2, parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
       Art. 3 Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Primarul comunei Călăraşi iar de 
comunicare dna  Bonda Nastasia Ofelia, secretar general. 
 
          Presedinte de sedintă                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                          Secretar general 
             Rozalia BAKO                                                           Ofelia Nastasia BONDA 
 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu …….. voturi “ pentru “ ( din cei 11 consilieri la vot au 
fost prezenti ……. ),” impotriva”………,” abtineri”……….. 


