
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 21/2019 

privind transformarea unei funcțiii contractuale temporar vacante de referent la 

Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei 

Ciumani 

 

         Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 25.03.2019, 

         

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 22/2019 și expunerea de motive nr. 22/2019 

prezentate de Primarul comunei Ciumani, cu privire la aprobarea transformării funcției 

contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier 

personal al Primarului comunei Ciumani; 

Luând act de raportul nr. 22/2019 al referentului de specialitate care îndeplinește 

sarcinile de secretar al comunei Ciumani; 

Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.22/2019 pentru activitatea 

economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al 

comunei; 

Luând în considerare prevederile: 

- Art.38 din Ordonanța de Urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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,  

 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 contractuale temporar vacante din cadrul 

Compartimentului Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei Ciumani. 

 

         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.  Referentul de specialitate cu atribuțiile secretarului comunei va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va afişa public.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


