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Compartiment Resurse umane, control comercial 

 

 

 

Compartimentul resurse umane, control comercial funcţionează în subordinea directă a 

Primarului Municipiului Tg. Secuiesc , domnul Bokor Tiberiu. 

 

În cursul anului 2018 activitatea de Resurse Umane a avut în componenţă 2 posturi: 

1 referent superior și 1 referent de specialitate superior 

 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului Resurse 

Umane, control comercial, rezidă din gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor 

publice, precum şi întocmirea/asigurarea documentaţiilor privind plăţile de natură salarială şi a 

altor drepturi băneşti pentru întreg personalul unităţilor şi instituţiilor subordonate, aplicarea 

legislaţiei privind organizarea concusurilor, angajarea, evaluarea, motivarea, formarea şi 

perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, organizarea în condiţii de legalitate a structurilor aparatului executiv, precum şi a 

serviciilor publice şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului local Tg.Secuiesc la 

propunerea acestora.  

Totodată,  oferă operatorilor economici interesaţi informaţii legate de autorizaţiile , avizele şi 

acordurile eliberate de Primăria municipiului Tg. Secuiesc, prin intermediul compartimentului, 

şi procedurile ce sunt necesare a fi urmate in vederea obţinerii acestor 

autorizaţii/avize/acorduri; 

 

În cursul anului 2018, la nivelul Compartimentului Resurse Umane și Control Comercial au fost 

puse în aplicare următoarele acte legislative:  

 Legea nr. 188/ 1999  - Statutul funcţionarilor publici;  

 Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, rep.;  

 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii; 

 Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
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 OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative 

 Ordinul nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public( 

m500) 

 HG nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 HG 905 / 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (înlocuieşte HG 500 / 

2011) 

 Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice- actualizată 

 Legea nr.263/ 2010-privind sistemul unitar de pensii publice;  

 Ordinul 430/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005-privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006; 

 Legea 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată 

 Regulamentul UE 2016/679 a parlamentului European și Consiliului privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă 

circulație a acestor date 

 Ordinul 4007/2018 privind  transmitere a datelor privind veniturile salariale ale 

personalului plătit din fonduri publice (declarația L153) 

 Hotărârea nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere 

 Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 deembrie 2018 ca zile 

libere 

 Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 

 HCL 23/2009 cu privire la eliberarea autorizații de funcționare pentru unități 

comercializare și prestări servicii 
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În anul 2018 s-au desfăşurat următoarele activităţi în  cadrul Compartimentului pe linie de 

Resurse Umane: 

 

 începând cu luna ianuarie 2018 s-a majorat salariul de bază lunar 

 Întocmirea programării concediilor de odihnă aferente anului 2018, pentru toţi angajaţii 

instituţiei precum şi urmărirea realizării acestora 

 au fost organizate examene pentru promovarea în grad profesional şi în clasă a 

funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- În cursul anului 2018 au fost demarate procedurile în vederea ocupării unor funcţii publice 

vacantate si a unor posturi de natură contractuală precum și de promovare în grad superior 

după cum urmează: 

- ocupare funcții publice -  3 concursuri;                 

- ocupare posturi de natură contractuală – 4 concursuri;     

- promovare în grad superior – 6 examen.  

La toate concursurile şi evaluările organizate, Compartimentul Resurse Umane, salarizare, 

Control comercial a asigurat:  

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere; 

- organizarea si desfăşurarea probelor de concurs;  

- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;  

- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;  

- demersurile de încadrare si integrarea în instituţie pentru noii angajaţi.  

 Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor 

publici, în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi 

pentru urmărirea carierei funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, 

păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de 

evidenţă (REVISAL) a personalului contractual din cadrul instituţiei noastre conform HG nr. 

500/2011.  

 Având în vedere legislaţia în materia controlului averii demnitarilor, magistraţilor, a 

unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici aduse prin Legea 

nr.176 / 02.09.2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea,organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, privind modificarea formularelor pentru 

declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, în cursul anului 2018, respectiv până în luna 

iunie 2018, s-a procedat la actualizarea, înregistrarea în Registrul special, publicarea pe site-ul 

instituţiei şi transmiterea în copii xerox legalizate Agenţiei Naţionale de Integritate a 

declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici.   

La nivelul Biroului Resurse Umane, salarizare, administrativ au fost întocmite şi susţinute 

documentaţiile de specialitate în vederea promovării următoarelor Hotărâri ale Consiliului 

Local:  

a) hotărâri - privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Tg. Secuiesc precum şi a serviciiilor şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Local Tg.Secuiesc;  

b) hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018.  

Au fost iniţiate un număr de 107 dispoziţii, având ca obiect:  

- stabilire drepturi salariale ca urmare a modificării în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

- numirea în funcţii publice;   

- încetare raporturilor de serviciu/muncă/indemnizaţii;  

- modificarea raporturilor de serviciu/muncă;  

- suspendarea raporturilor de serviciu/muncă;   

- promovarea în grad superior; 

- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

De asemenea, la nivelul biroului au fost întocmite şi centralizate:  

- declaraţia lunară privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj, asigurări sociale şi 

asigurări de sănătate;  

- statele de plată lunare,  

- situaţii statistice:  

- S1 lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale; 

- S3- privind costul forţei de muncă în anul 2018;  

- LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care se transmit către 

Institutul Naţional de Statistică.  
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-SAN-Activitatea unităților sanitare 

Compartimentul Resurse Umane, control comercial a asigurat şi legătura permanentă cu 

unităţile bancare cu care instituţia noastră are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card.  

 Actualizarea permanentă a datelor funcţionarilor şi funcţiei publice şi evidenţa conform 

programului HRMIS şi transmiterea acestora Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

 

 Au fost întocmite înregistrate/ completate/ eliberate, verificate, aproximativ:  

-  264 foi colective de prezenţă;  

- 1645 cereri ale salariaţilor: de concediu de odihnă, concediu fără plată, adeverinţe medicale, 

adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în muncă,  

- 129 concedii medicale; 

- 6 modificare raport de serviciu;  

- 40 încetări raport de muncă/ serviciu;  

- 1 reveniri pe post ca urmare a încetării motivului de suspendare; 

- 217 Acte adiţionale la contractul individual de muncă; 

- 28 Fişe de post  

- 196 Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale; 

- 50  Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese; 

- 31 contracte individuale de muncă; 

- 7 pensionări. 

- 6 reîncadrăre în funcție publică. 

La nivelul Compartimentului Resurse Umane și Control Comercial au fost analizate în vederea 

iniţierii prroiectelor de hotărâre şi susţinute documentaţiile de specialitate în vederea 

promovării următoarelor Hotărâri ale Consiliului Local, care apoi au fost adoptate: 

 Hot 10/2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei municipiului 

Târgu Secuiesc, valabil pe anul 2018 

 Hot 44/2018 și Hot 111/2018 cu privire la aprobarea organigramei, al statelor de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice al Primăriei 

municipiului Târgu Secuiesc, valabil de la 1 ianuarie 2018 



 

6 
 

Pe linie de control comercial din cadrul Compartimentului Resurse umane și control comercial 

s-au desfășurat următoarele activități: 

Au fost informaţi reprezentanţii agenţilor economici cu privire la modificările privind 

documentaţia necesară în vederea eliberării/vizării anuale a autorizaţiei de funcţionare 

- au fost vizate 409 autorizații de funcționare 

- au fost eliberate 44 autorizații de funcționare noi 

- au fost vizate 5 notificări de soldare 

-au fost eliberate 25 autorizații de liber acces 

     

                          

 

 

 

 

 

 

 


