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 H O T Ă R Â R E A nr.69/2019 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 21/2019 privind 
transformarea unei funcții contractuale temporar vacante de referent la 

Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei 
Ciumani, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 22/2019 privind 

stabilirea salariului de bază a consilierului personal 
 al Primarului comunei Ciumani 

 
 

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

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.70/2019 privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local Ciumani nr. 21/2019 privind transformarea unei funcții contractuale 

temporar vacante de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al 

Primarului comunei Ciumani, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 22/2019 

privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al Primarului comunei Ciumani, 

luând act de referatul de aprobare nr. 70/2019 a primarului comunei Ciumani, dl. Márton 

László – Szilárd; 

Văzând raportul de specialitate nr. 70/2019 înaintat de secretarul general al comunei 

Ciumani, respectiv văzând Avizul consultativ nr.70/2019 al comisiei pentru activitatea 

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

comunei; 

Luând act de adresa nr. 7119 (5965, 6357, 6543) / SL din data de 12.04.2019 emisă 
de Instituția Prefectului Județului Harghita; 

Văzând dosarul nr. 1059/96/2019, aflat pe rolul Tribunalului Harghita, având ca 
obiect anulare act administrativ,  

Luând în considerare prevederile: 
 Art. 58 alin. (1);i alin.(3), art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 H.C.L. nr. 21/2019 privind transformarea unei funcții contractuale temporar vacante 
de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului 
comunei Ciumani; 

 H.C.L. nr. 22/2019 privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al 
Primarului comunei Ciumani; 

 Art. 41 din Constituția României, republicată u modificările și completările ulterioare, 
 Art. 49 alin. (6) din Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală,  
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 133 alin. (1), art. 

139 alin.(1) și alin.(3), art. 196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi, 
 



 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 
 
ART. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 21/2019 privind transformarea 
unei funcții contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul Turism în funcția 
de consilier personal al Primarului comunei Ciumani.  

 
ART. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2019 privind stabilirea salariului de 
bază a consilierului personal al Primarului comunei Ciumani. 
 
ART. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Ciumani, dl. Márton 
László - Szilárd. 
 
ART 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului 
comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
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