
 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E  nr.   16 / 2021 

privind modificarea  statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și 

al Direcției de Asistență Socială Geoagiu 

 

Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Geoagiu nr. 15/11.01.2021  prin care se 

propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și cel și 

al Direcției de Asistență Socială Geoagiu ;   

 În cadrul Compartimentului Implementare Proiecte exista un singur post – functie publică de 

execuție, ocupat de un funcționar cu studii superioare economice. Întrucât singura posibilitate de realiza 

investiții și implicit de a dezvolta localitatea o constituie atragerea de fonduri nerambursabile se impune 

crearea a cel putin încă 2 posturi în cadrul acestui compartiment, care să aibă ca atribuții numai activități de 

scriere și implementare proiecte. Sunt necesari specialisti în domeniul achizitiilor publice și în domeniul 

tehnic, persoane care să dețină calificări și experiență profesională, pentru a avea capacitatea administrativă 

de a elabora documentații care să fie aprobate pentru finanțare, dar să reușească, mai ales, să realizeze și să 

finalizeze obiectivele pentru care s-a obținut finantare. 

Posturile contractuale, vacante, de consilier gradul I și gradul IA din cadrul Compartimentului 

Salubrizare - SRAGC se transferă în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte și se transforma in 

functii publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal și consilier, clasa I, gradul 

profesional superior,  

Conform activităților proiectului „Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu 

pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu ”,  cod SMIS 117132 in ultima luna de implementare 

trebuie infiintat din punct de vedere al structurii organizatorice Compartimentul Centrul de Zi și  Unitatea 

de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu . Astfel in statul de funcții al DAS 

se infiintează la nivel de Birou structura Biroul Centrul de Zi și  Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  

persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu, care va fi condusă de un coordonator centru – functie 

contractuala de conducere echivalent cu sef birou. In cadrul biroului se infiintează două compartimente, 

conform activităților pe care le desfășoară: Compartiment Centrul de Zi pentru  persoanele vârstnice din 

Orașul Geoagiu și Compartimentul Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din 

Orașul Geoagiu. 

În cadrul Compartimentului Centrul de Zi pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu se mută 

posturile contractuale vacante de: psiholog, inspector gr. I și referent gr. II din Compartimentul Servicii 

Sociale și se inființează un post de asistent medical. 

În cadrul Compartimentului Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul 

Geoagiu se mută posturile contractuale vacante de: inspector gr. I, 3 posturi referent gr. II, șofer si guard 

din Compartimentul Servicii Sociale și se inființează un post de asistent medical. 

Inființarea celor 2 compartimente distincte este necesară pentru obținerea licențelor pe fiecare cod de 

serviciu social: centru de zi – 8810CZ-V-II și ingrijirea la domiciliu – 8810ID-II, iar numărul de 12 posturi 

a fost prevazut in cererea de finantare a proiectului și a constituit un obiectiv care a fost punctat, astfel 

incat, neindeplinirea obiectivului poate atrage corecții financiare. 

În conformitate cu prevederile: 

-  art.  370 alin. (2) lit. ”b” și ”d”, art. 405 – 407, art.  409 alin. (3) lit. ”c”, art. 538  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

- art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 

alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, ale art. III alin. (1) şi (2) 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 şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (3)  lit. “c” şi ale art. 139 alin (1), din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă  mutarea posturilor contractuale, vacante,  de consilier gradul I și consilier gradul 

IA din cadrul Compartimentului Salubrizare – SRAGC,  în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte 

și desființarea Compartimentului Salubrizare. 

Art. 2.  Se aprobă transformarea posturilor contractuale, vacante,  de consilier gradul I și consilier 

gradul IA din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte in functii publice de executie de consilier, 

clasa I, gradul profesional principal și consilier, clasa I, gradul profesional superior, pe perioadă 

nedeterminată, cu normă întreagă. 

Art. 3.   Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, 

judeţul Hunedoara, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local 

Geoagiu, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.  La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Statul de functii  - Anexa nr. 

1 la HCL Geoagiu nr. 52/30.04.2020 și Anexa nr, 1 la HCL Geoagiu nr. 158/2019. 

Art. 6.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

    Art.  7.   Prezenta hotarare se comunica : 

• Institutiei Prefectului – judetul Hunedoara; 

• ANFP Bucuresti;Primarului oraşului Geoagiu;  Compartimentului Resurse Umane; 

• Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe site-ul instituției 

www.geoagiu.ro.  

 

Geoagiu, 11.01.2021 

        

 

               Iniţiator,  

                   Primar                                                                                  Avizat  Secretar General 

         Ec. Cărăguț Vasile                                                                             Jr.Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoagiu.ro/


 

JUDEŢUL HUNEDOARA Nr. 15/11.01.20201     

ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu 

 

           Conform prevederilor OUG nr. 63/2010, Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara ne-

a comunicat, că pentru anul 2021, instituţia noastră are dreptul la un număr total de 55 posturi. 

 În prezent instituţia noastră are înfiinţate un număr de 55 posturi, astfel:  

numărul posturilor de demnitari  - 2 posturi 

numărul total de funcţii publice – 33 funcţii publice 

numărul total de posturi contractuale – 20 posturi 

numărul de funcţii publice de conducere – 4 funcţii publice 

numărul de funcţii publice de execuţie - 29 funcţii publice  ( 20 - ocupate;  9 - vacante) 

numărul de posturi contractuale de conducere -1 post (ocupat) 

numărul de posturi contractuale de execuţie – 19 posturi ( 10 - ocupate;  9 - vacante) 

 În cadrul Compartimentului Implementare Proiecte exista un singur post – functie publică 

de execuție, ocupat de un funcționar cu studii superioare economice. Întrucât singura posibilitate 

de realiza investiții și implicit de a dezvolta localitatea o constituie atragerea de fonduri 

nerambursabile se impune crearea a cel putin încă 2 posturi în cadrul acestui compartiment, care să 

aibă ca atribuții numai activități de scriere și implementare proiecte. Sunt necesari specialisti în 

domeniul achizitiilor publice și în domeniul tehnic, persoane care să dețină calificări și experiență 

profesională, pentru a avea capacitatea administrativă de a elabora documentații care să fie 

aprobate pentru finanțare, dar să reușească, mai ales, să realizeze și să finalizeze obiectivele pentru 

care s-a obținut finantare. 

 În acest sens se propune: 

- mutarea posturilor contractuale, vacante,  de consilier gradul I și consilier gradul IA din 

cadrul Compartimentului Salubrizare – SRAGC,  în cadrul Compartimentului Implementare 

Proiecte și desființarea Compartimentului Salubrizare. 

- transformarea posturilor contractuale, vacante,  de consilier gradul I și consilier gradul IA 

din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte in functii publice de executie de consilier, 

clasa I, gradul profesional principal și consilier, clasa I, gradul profesional superior, pe perioadă 

nedeterminată, cu normă întreagă. 

Conform activităților proiectului „Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la 

domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu ”,  cod SMIS 117132 in ultima luna de 

implementare trebuie infiintat din punct de vedere al structurii organizatorice Compartimentul 

Centrul de Zi și  Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu 

. Astfel in statul de funcții al DAS se infiintează la nivel de Birou structura Biroul Centrul de Zi și  

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu, care va fi 

condusă de un coordonator centru – functie contractuala de conducere echivalent cu sef birou. In 

cadrul biroului se infiintează două compartimente, conform activităților pe care le desfășoară: 

Compartiment Centrul de Zi pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu și Compartimentul 

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu. 



În cadrul Compartimentului Centrul de Zi pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu 

se mută posturile contractuale vacante de: psiholog, inspector gr. I și referent gr. II din 

Compartimentul Servicii Sociale și se inființează un post de asistent medical. 

În cadrul Compartimentului Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice 

din Orașul Geoagiu se mută posturile contractuale vacante de: inspector gr. I, 3 posturi referent gr. 

II, șofer si guard din Compartimentul Servicii Sociale și se inființează un post de asistent medical. 

Inființarea celor 2 compartimente distincte este necesară pentru obținerea licențelor pe 

fiecare cod de serviciu social: centru de zi – 8810CZ-V-II și ingrijirea la domiciliu – 8810ID-II, iar 

numărul de 12 posturi a fost prevazut in cererea de finantare a proiectului și a constituit un obiectiv 

care a fost punctat, astfel incat, neindeplinirea obiectivului poate atrage corecții financiare. 

Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre 

dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

 

Primar, 

ec. Cărăguţ Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL HUNEDOARA 

PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU 

SECRETAR 

Nr. 16 /14.01.2021 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu 

 

 

           Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si  proiectul de hotarare cu 

privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, 

considerăm că este necesară şi oportună adoptarea acestei hotărâri. 

           Conform prevederilor OUG nr. 63/2010, Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara ne-a 

comunicat, că pentru anul 2021, instituţia noastră are dreptul la un număr total de 55 posturi. 

 În prezent instituţia noastră are înfiinţate un număr de 55 posturi, astfel:  

numărul posturilor de demnitari  - 2 posturi 

numărul total de funcţii publice – 33 funcţii publice 

numărul total de posturi contractuale – 20 posturi 

numărul de funcţii publice de conducere – 4 funcţii publice 

numărul de funcţii publice de execuţie - 29 funcţii publice  ( 20 - ocupate;  9 - vacante) 

numărul de posturi contractuale de conducere -1 post (ocupat) 

numărul de posturi contractuale de execuţie – 19 posturi ( 10 - ocupate;  9 - vacante) 

 În cadrul Compartimentului Implementare Proiecte exista un singur post – functie publică de 

execuție, ocupat de un funcționar cu studii superioare economice. Întrucât singura posibilitate de realiza 

investiții și implicit de a dezvolta localitatea o constituie atragerea de fonduri nerambursabile se impune 

crearea a cel putin încă 2 posturi în cadrul acestui compartiment, care să aibă ca atribuții numai activități de 

scriere și implementare proiecte. Sunt necesari specialisti în domeniul achizitiilor publice și în domeniul 

tehnic, persoane care să dețină calificări și experiență profesională, pentru a avea capacitatea administrativă 

de a elabora documentații care să fie aprobate pentru finanțare, dar să reușească, mai ales, să realizeze și să 

finalizeze obiectivele pentru care s-a obținut finantare. 

 În acest sens se propune: 

- mutarea posturilor contractuale, vacante,  de consilier gradul I și consilier gradul IA din cadrul 

Compartimentului Salubrizare – SRAGC,  în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte și 

desființarea Compartimentului Salubrizare. 

- transformarea posturilor contractuale, vacante,  de consilier gradul I și consilier gradul IA din 

cadrul Compartimentului Implementare Proiecte in functii publice de executie de consilier, clasa I, gradul 

profesional principal și consilier, clasa I, gradul profesional superior, pe perioadă nedeterminată, cu normă 

întreagă. 

Conform activităților proiectului „Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu 

pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu ”,  cod SMIS 117132 in ultima luna de implementare 

trebuie infiintat din punct de vedere al structurii organizatorice Compartimentul Centrul de Zi și  Unitatea 

de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu . Astfel in statul de funcții al DAS 

se infiintează la nivel de Birou structura Biroul Centrul de Zi și  Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  

persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu, care va fi condusă de un coordonator centru – functie 

contractuala de conducere echivalent cu sef birou. In cadrul biroului se infiintează două compartimente, 

conform activităților pe care le desfășoară: Compartiment Centrul de Zi pentru  persoanele vârstnice din 

Orașul Geoagiu și Compartimentul Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din 

Orașul Geoagiu. 

În cadrul Compartimentului Centrul de Zi pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu se mută 

posturile contractuale vacante de: psiholog, inspector gr. I și referent gr. II din Compartimentul Servicii 

Sociale și se inființează un post de asistent medical. 

În cadrul Compartimentului Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din 

Orașul Geoagiu se mută posturile contractuale vacante de: inspector gr. I, 3 posturi referent gr. II, șofer si 

guard din Compartimentul Servicii Sociale și se inființează un post de asistent medical. 



Inființarea celor 2 compartimente distincte este necesară pentru obținerea licențelor pe fiecare cod 

de serviciu social: centru de zi – 8810CZ-V-II și ingrijirea la domiciliu – 8810ID-II, iar numărul de 12 

posturi a fost prevazut in cererea de finantare a proiectului și a constituit un obiectiv care a fost punctat, 

astfel incat, neindeplinirea obiectivului poate atrage corecții financiare. 

Proiectul de hotarare se intemeiaza pe dispozitiile  art.  370 alin. (2) lit. ”b” și ”d”, art. 405 – 407, 

art.  409 alin. (3) lit. ”c”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;si ale  art.11 alin. (1)-(2) şi 

alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 

15, art. 19, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. III 

alin. (1) şi (2) 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 şi completările 

ulterioare; 

Componența de adoptare a  hotărârii revine Consiliului Local Geoagiu în conformitate cu 

prevederile  art. 129 alin. (3)  lit. “c” şi ale art. 139 alin (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

 

 

Secretar 

jr. Cimpoeşu Maria 

 

 



Inalt 

functionar 

public

de 

conducere
de executie de conducere de executie

DEMNITARI

1 Caragut Vasile primar S

2 Calugar Carmen Maria viceprimar S

3 Cimpoesu Maria Ileana
SECRETAR GENERAL UAT 

ORAS GEOAGIU

secretar 

general UAT
I II S

4 Susan Marius sef serviciu I II S

5 Balsan Florina consilier I superior S

6 Muntean Mariana referent III superior M

7 Pleniceanu Ramona agent agricol I M

8. Caragut Lucia referent IA M

9 Ghinea Edith consilier I asistent S

10 Vacant consilier I asistent S

11 Vacant maistru tr I M

12 Ilies Cristian  muncitor tr.I M

13 vacant sofer tr.I M

14 Vacant muncitor tr I G

15 vacant muncitor tr I G

16 Puscasu Gabriel Doru arhitect - sef I II S

Nivelul 

studiilor

Functia publica

SERVICIUL ARHITECT - SEF

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL SI GOSPODARIRE COMUNALA

COMPARTIMENT CADASTRU

COMPARTIMENT CONTROL  COMERCIAL

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

Clasa

Functia contractuala
Treapta 

profesionala   

/grad

Nivelul 

studiilor

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

COMPARTIMENT GOSPODARIRE COMUNALA

STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

NR. 

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa caz
STRUCTURA

ANEXA Nr. 1 la HCL nr.    _____/ 2021
UAT ORAS GEOAGIU

ŞI  INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL 

OBSERVATII
Gradul 

profesional



17 Vacant consilier I superior S

18 Vacant consilier I superior S

19 Olaru Gheorghe consilier I superior S

20 vacant consilier I superior S

21 Mihalache Fănică
referent de 

specialitate
II superior SSD

22 Fegher Marian administrator tr. I M

23 Madean Marin sofer tr. I M

24 Popa Pamfil sofer tr.I G

25 Olaru Liana Maria sef BIROU I II S

26 Igna Ioan referent III superior M

27 Igna Mihaiela referent III superior M

28 Vacant inspector I debutant S

29 Iancu Mihaela
referent de 

specialitate
II superior SSD

30 Vacant referent III superior M

31 Olea Coman Corina inspector I superior S

32 Vacant inspector I superior S

33 Vacant referent III superior M

34 Demian Ileana inspector I superior S

35 Cănciu Simona Alina inspector I superior S

36 Vacant secretar M

37 Bulbucan Daniela arhivar tr. I M

38 Vacant consilier I superior S

39 Vacant consilier I principal S

40 Marcu Adriana Bianca consilier I superior S

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE

COMPARTIMENT JURIDIC SI EXECUTARI SILITE

COMPARTIMENT CONTABILITATE, SALARIZARE

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI DE DESERVIRE

COMPARTIMENT  ARHIVA SI SECRETARIAT

COMPARTIMENT BUGET, FINANCIAR 

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI

BIROUL  IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE



41 Vartolomei Adrian
consilier 

juridic
I superior S

42 Pascu Meda Denisa consilier I asistent S

43 Poroșnicu Amalia consilier I superior S

44 Vacant referent treapta IA M

45 Cristeiu Oana Maria auditor I superior S

46 Ispas Vera Ana

consilier 

achiziții 

publice

I superior S

47 Vacant consilier I asistent S

48 Todea Sorin Gheorghe referent tr.I M

49 Blaga Diana Maria referent III principal M

50 Nechita Laura Andrada consilier I superior S

51 Cărăguț Corina Maria consilier I asistent S

52 Melha Cândea Traian  Director gradul II S

53 Șimonați Claudiu Nicolae
consilier (agent 

turism)
gradul I S

54 Paștiu Daniela Maria bibliotecar tr.IA M

55 vacant referent debutant M

Geoagiu, 11.01.2021

        Initiator                                                                                             Avizat Scretar General

   Primar                                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria

Caragut Vasile

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI PROTECȚIA MUNCII

COMPARTIMENT CABINETUL PRIMARULUI

CASA DE CULTURA ORASENEASCA  I.B. DELEANU

CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA GEOAGIU BAI

SPCLEP GEOAGIU

COMPARTIMENT AUDIT

BIBLIOTECA ORASENEASCA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

INSTITUTII IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL



CENTRALIZATOR

Nr. crt. Funcţia/ Număr total de posturi Ocupate Vacante Total Ocupate Vacante Total Ocupate Vacante Total Ocupate Vacante Total

1 Nr. total de demnitari 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

2 Nr. total de functii publice 21 11 32 3 0 3 0 0 0 35 5 7 12 47

3 Nr. total de înalţi funcţionari publici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Nr. total de funcţii publice de conducere 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 5

5 Nr. total de funcţii publice de execuţie 17 11 28 3 0 3 0 0 0 31 4 7 11 42

6
Nr. total de funcţii contractuale de conducere

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
2

7
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

9 7 16 0 0 0 1 0 1 17 15 22 37 54

32 18 50 3 0 3 2 0 2 55 20 30 50 105

8 55 105

Geoagiu, 11.01.2021

        Initiator                                                                                             Avizat Scretar General

   Primar                                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria

Caragut Vasile

DASOUG 

63/2010

Total 

institutie

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea    

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi prin Legea nr. 13/2011, 

cu modificările ulterioare 

APARATUL DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI
SPCLEP CNIPT



Inalt functionar 

public
de conducere de executie de conducere de executie

1 IGNA MARIA ANGELA
DIRECTOR 

EXECUTIV
I S

2 VACANT inspector I superior S

3
FISTIS ADELA 

FLORENTINA
inspector I principal S

4 POPA MARIANA referent III superior medii

5 VLAD EUGEN referent III superior medii

6 VACANT asistent social debutant S

7 CHELARIU RAMONA referent III superior medii

8 VACANT inspector I principal S

9 VACANT referent III asistent medii

10 BLAGA MIHAELA
asistent 

personal
D G

11
GHEORGHE CANDEA 

MIHAELA

asistent 

personal
D G

12 VACANT 
asistent 

personal
D G

13 MARES ANA
asistent 

personal
D G

14 PAL EMILIA
asistent 

personal
D G

15 VACANT 
asistent 

personal
D G

16 STANUT SILVIA
asistent 

personal
D G

17 CIAPSA ELENA ANDREEA
asistent 

personal
D G

18 TRANDAFIR PARASCHIVA
asistent 

personal
D G

19 VACANT 
asistent 

personal
D G

20 ZAPODEAN CORNELIA
asistent 

personal
D G

21 MIHALTAN GHITA
asistent 

personal
D G

OBSERVAT

II

Compartiment beneficii sociale

Compartiment servicii sociale

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

Functia publica
Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Functia contractuala Treapta 

profesional

a   /grad

Nivelul 

studiilor

UAT ORAS GEOAGIU
ANEXA Nr. 2 la HCL nr.  ________/2021

STAT DE FUNCTII AL  DIRECTIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ GEOAGIU

NR. 

CRT.

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa 

caz

STRUCTURA Clasa



22 SPAN ADRIANA MIRELA
asistent 

personal
D G

23 VIDA CERCEL IOAN
asistent 

personal
D G

24 VACANT 
asistent 

personal
D G

25 VACANT 
asistent 

personal
D G

26 VACANT 
asistent 

personal
D G

27 VACANT 
asistent 

personal
D G

28 VACANT 
asistent 

personal
D G

29 VACANT 
asistent 

personal
D G

30 VACANT inspector I principal S

31 VACANT inspector I principal S

32 VACANT cosilier juridic I principal S

33 CRISAN LUCRETIA
asistent 

medical
principal PL

34 SANTA LILIANA
asistent 

medical
principal PL

35
ȘIMANDAN MARIANA 

GETA

asistent 

medical
principal PL

36 SPAN LIVIA
asistent 

medical
comunitar PL

37 VACANT 
asistent 

medical
comunitar PL

38 VACANT inspector I principal S

39 VACANT 

coordonator 

centru -ȘEF 

BIROU II S

40 VACANT psiholog practicant S

41 VACANT inspector Gr. I S

42 VACANT referent tr. II M

43 VACANT 
asistent 

medical
debutant PL

44 VACANT inspector Gr.I S

45 VACANT referent tr. II M

46 VACANT referent tr. II M

COMPARTIMENT CABINET MEDICAL SCOLAR

COMPARTIMENT CABINET ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE SI ECONOMIC

BIROU CENTRU DE ZI ȘI UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN ORAȘUL GEOAGIU

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA

CENTRU DE ZI  PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN ORAȘUL GEOAGIU

UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN ORAȘUL GEOAGIU



47 VACANT referent tr. II M

48 VACANT sofer tr. I M

49 VACANT guard M

50 VACANT 
asistent 

medical
principal PL

Geoagiu, 11.01.2021

        Initiator                                                                                             Avizat Scretar General

   Primar                                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria

Caragut Vasile


