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H O T Ă R Â R E A nr. 57/2018 
privind transformarea funcției publice vacante de referent, gradul profesional principal, 

în funcția de consilier, gradul profesional asistent 
 

Consiliul Local Ciumani întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2018.  
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 63/2018 prezentată de Primarul comunei 

Ciumani şi nota de fundamentare înaintată de Compartimentul resurse umane, cu privire la 
aprobarea transformării funcției publice vacante de referent, gradul profesional principal în 
funcția de consilier, gradul profesional asistent,  

văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 63/2018 întocmite în acest 
sens; 

Luând în considerare prevederile: 
- Art.5 din Ordonanța de Urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, 
- art. 107 alin. (2) litera b) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată; 
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.492877 /2010. 
- Ordinul nr. 275/2018 a Prefectului Județului Harghita, privind stabilirea numărului maxim 
de posturi pentru anul 2018 la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Harghita,                         
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală, văzând procesul verbal de afișaj nr.2951/25 septembrie 2018, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi în temeiul art. 
45, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată, cu un număr de 12 voturi, 
 

h o t ă r e ş t e: 
 

           Art. 1 Se aprobă transformarea funcției publice vacante din cadrul Compartimentului 
impozite și taxe, de referent, gradul profesional principal în funcția de consilier, gradul 
profesional asistent, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate. 
(2) Transformarea postului prevăzut la alin. (1) se comunică, în termen de 10 zile Agenției 
Naționale a Funcționarilor publici. 
         Art.2 Se aprobă organigrama și statul de funcții astfel modificată al aparatului de 
specialitate a Primarului comunei Ciumani, conform anexei nr. 1 și nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Ciumani. 
 Art.4.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor 
interesate şi o va afişa public.  
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