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  H O T Ă R Â R E A nr.67/2019 
privind aprobarea transformării unor posturi de natură contractuală 

în posturi aferente funcțiilor publice 
 
 

Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară din data de 23 septembrie 2019, 
 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 69/2019 privind aprobarea modificării unor 
posturi de natură contractuală în posturi aferente funcțiilor publice, luând act de Referatul 
de aprobare nr. 69/2019 a primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd; 

Văzând raportul de specialitate nr. 69/2019 înaintat de secretarul general al Comunei 

Ciumani din care reiese faptul că transformarea celor două posturi se incadrează în 

prevederile legii , respectiv văzând Avizul consultativ nr.69/2019 al comisiei pentru 

activitatea economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și 

privat al comunei; 

 

Luând în considerare prevederile: 
- Art.370 alin.(1), alin.(2) literele c) și d), art.406, art.465 și art.612 din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 Ordinului Prefectului Județului Harghita nr. 217/2019 privind stabilirea numărului 
maxim de posturi pentru anul 2019,la nivelul unităților administrativ-teritoriale din 
județ; 

 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului 
consolidat a comunei Ciumani pentru anul 2019; 

 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.57/2019 privind aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Ciumani conform Codului administrativ 

 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală,văzând procesul verbal de afișare nr.3034/23.09.2019, 
  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art.139 alin.(1), art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 
voturi pentru,  
 

 
 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 
 



ART 1. Se aprobă transformarea unor posturi de natură contractuală în posturi aferente 
funcțiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani, astfel: 

a) Postul de natură contractuală referent, treapta profesională IA , gradația 
corespunzătoare tranșei de vechime 5, din cadrul Compartimentului de asistență 
socială și evidența persoanelor se transformă în postul aferent funcției publice de 
referent, gradul profesional superior,  gradația corespunzătoare tranșei de 
vechime 5. Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice fiind îndeplinite și mai mari decât 7 ani. 

b) Postul de natură contractuală auditor, treapta profesională II, gradația 
corespunzătoare tranșei de vechime 4, din cadrul Compartimentului audit se 
transformă în postul aferent funcției publice de auditor, gradul profesional 
debutant. 

ART. 2. În urma transformării posturilor prevăzute în Art.1, se modifică organigrama și 
statul de funcții al aparatului de specialitate a Primarului Comunei Ciumani conform anexelor 
nr.1și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART. 3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei se comunică 
Primarului, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum Instituției Prefectului Județului 
Harghita în vederea exercitării controlului legalității și se aduce la cunoștință publică prin 
afișare. 
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