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S I N T E Z Ă  

privind câteva modificări recente aduse legislatiei administrației publice locale cu incidența sindicală, 

prin OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României 

 

1. Art. 129 alin. (12) privind atribuțiile Consiliului local: “consiliul local hotărăşte acordarea 

unor sporuri şi a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat ȋn cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi serviciilor publice de intese local” (de reținut că ȋn conformitate 

cu art 11 din Legea 153/2017 şi salariile de bază se stabilesc prin hcl. Mai exact, acum si 

sporurile, de ex. sporul de condiții, deşi e unul legal, se aprobă de către Consiliul local  - 

interesant….) 

2. Art 240 – Răspunderea aferentă actelor administrative, practic limitarea răpunderii 

primarului/preşedintelui de consiliu județean, prin semnarea actului administrativ, la 

“investirea cu formulă de autoritate”, respectiv la nivel de apreciere a necesității şi 

oportunității adoptării actului adminsitrativ. Pentru legalitatea actelor (de altfel obiect al 

contenciosului administrativ) vor răspunde exclusiv semnatarii lor – funcționarii 

publici/personalul contractual. 

3. Art 158, coroborat cu art 544 - ȋnființarea cabinetelor primarilor şi viceprimariilor, cu 

funcție contractuală de consilier şi contract individual de muncă pe perioadă clară, 

determinată, a mandatului primarului/viceprimarului; 

4. Partea a VI – a – personalul bugetar din administrația publică 

- Art. 369-537 – statutul funcționarilor publici; 

- Art. 538-562 – prevederi privind personalul contractual; 

- Se sintetizează si chiar se generalizează normele de condurită specifice personalului din 

APL (Legea nr. 7/2004 si Legea nr. 477/2004 se abrogă – rămân obligațiile generale de 

conduită – art. 430- 450); 
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- Instituția consilierului de etică primeşte o importanță majoră ȋn domeniul conduitei 

personalului – art 451-457; 

- Există unele modificări/simplificări ȋn procedurile de desfăşurarea ale concursurilor 

/examenelor privind participarea reprezentantului ANFP; 

- Concursul național, ca etapă de recrutare, nu este aplicabil funcțiilor publice locale (art 

4670. 

- Nu se mai cere aviz ANFP pentru unele modificări ale statului de funcții publice, 

simplificând procedura la nivelul apl, doar comunicarea lor (art 409); 

- Legiferarea muncii parțiale pentru funcționarii publici (art. 378)– frucțiune de normă de 4 

ore de ex. pentru reducerea medicală capacității de muncă, motive familiale/personale 

temeinice, precum şi pensionarul menținut ȋn funcție; 

- Se definnesc explicit conținutul şi efectele actelor administrative de modificare a 

raporturilor de muncă/serviciu precum şi a actelor de santionare disciplinară. (art 528 si 

următ) 

- Posibilitatea menținerii ȋn funcția publică deținută  a pensionarului pentru o perioadă de 3 

ani, cu posibilitatea prelungirii anuale (art 517 alin. (2) – nu se aplică personalului 

contractual 

5. Partea a VII- a – nou capitol privind Răspunderea administrativă, cu specificul ȋntărârii şi 

atragerii răspunderii personale a funcționarilor ȋn raport de prejudiciile aduse autorității 

administrației publice sau unei entități asimilate… - controverse 

6. Art. 610 – obligația autorităților şi instituțiilor publice de a stabili funcția publică de consilier 

de achiziții (prin schimbarea denumirii dacă are 50% atribuții, transformarea sau inființarea 

unei funcții noi) 

7. Art. 611 – obligația reȋncadrării şi aprobării funcției specifice de secretar general al unității 

administrativ-teritoriale (secretarul unității devine sectretar general) 

8. Art. 612 – posibilitatea transformării unor posturi contractuale ȋn functii publice DOAR până 

la data de 01.01.2020. (NB - cam scurt termenul pentru ȋndeplinirea porcedurii de 

transformare, iar dupa 01.01.2020, dacă ar fi cazul, postul de funcție publică s-ar poate 
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ocupa doar prin concurs, nu transformare, persona din funcția contractuală pierzându-si 

practic postul..) 

9. Hotărârile de guvern ȋn domenii specifice (HG nr. 611/2008, HG nr. 286/2011 – organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcionarilor publici, respectiv principiile şi criteriile de ocupare şi 

promovare ȋn funcția contractuală, HG nr. 833/2007 privind comisia paritară şi acordurile 

colective, HG 1344/200 privind comisiile de disciplină) rămân aplicabile până la data adoptării 

de noi hotărâri de guvern ȋn fiecare domeniu (art. 625 spune că aceste noi hg se vor aproba ȋn 

termen de 6 luni, respectiv 12 luni de la intrarea ȋn vigoare a Codului administratitv)  

10. Art 632 – “Ȋn termen de 90 de zile de la intrarea ȋn vigoare a prezentului cod, consiliile locale 

au obligația de a-si revizui regulamentele de organizare şi funcționare.” 

11. Anexa 5 la codul administrativ o reprezintă “Lista cuprinzând funcțiile publice cu noutatea 

“politistului local” ca funcție publică specifică de execuție. 

12. Anexa 6 prevede metodologia de evaluarea, anuală, a performanțelor funcționarilor publici, 

ȋncepând cu 01.01.2020. 

ȋntocmit 

consilier juridic FNSA, 

Simina Feneşan-Cadiş 
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