
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Baia , judetul Suceava 
 
Consiliul local al comunei Baia , având în vedere; 

-   Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei  Baia, doamna dr.Maria Tomescu   

înregistrat sub nr.7966  din  14.10.2021;           

-     Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat 

sub nr. 8247 din 20.10.2021;  

-      Avizul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat sub nr. 8469 din 

28.10.2021 ; 

       În temeiul dispozitiilor  art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) si art.139 alin.(1), art. 370, art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările  si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Baia , judetul Suceava astfel: 

(1)   transformarea postului aferent funcției publice de execuţie de  Consilier achizitii publice  clasa I, 
grad profesional   asistent ,ocupat de doamna Rusu Iuliana -Alina,   în  Consilier achizitii publice, 
clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului   achiziții publice, ca urmare a 
promovării în grad profesional. 
(2) transformarea postului aferent funcției publice de execuţie de Auditor clasa I, grad profesional   
asistent , ocupat de domnul Nechifor Claudiu, în Auditor clasa I, grad profesional  principal din cadrul 
Compartimentului   audit public intern.   
(3) transformarea postului aferent funcției publice de execuţie de Consilier clasa I, grad profesional   
asistent ,ocupat de domnul Apopei Vasilică, în Consilier  clasa I, grad profesional principal  din cadrul  
Compartimentului  fond funciar, registru agricol si arhivă, ca urmare a promovării in grad profesional. 
(4) transformarea postului aferent funcției publice de execuţie de Consilier clasa I, grad profesional   
asistent, ocupat de doamna Florea Andreea, în  Consilier  clasa I, grad profesional principal  din 
cadrul Compartimentului  financiar contabil, patrimoniu,impozite sit axe locale ca urmare a promovării 
în grad profesional. 

Art.2. Se aprobă  structura organizatorică a Primăriei comunei Baia,județul Suceava, conform 

anexelor nr. 1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul comunei  Baia prin aparatul de specialitate va  duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art. 4. Începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitie contrară se abrogă. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului – judetul  Suceava, Agentiei Naționale a 

Functionarilor Publici, primarului comunei Baia, compartimentului financiar. 
 

Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

      Mihail -Cornel GOGU        Rodica COCEAN 
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