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 H O T Ă R Â R E A nr.57/2019 
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani conform Codului 
administrativ 

 
 

Consiliul Local Ciumani la ședința extraordinară din data de 5 august 2019, 
 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 59/2019 privind aprobarea 
modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Ciumani, luând act de Referatul de aprobare nr. 59/2019 a 
primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd; 

Văzând raportul de specialitate nr. 59/2019 înaintat de referentul de 

specialitate cu atribuții de secretar al comunei, respectiv văzând Avizul consultativ 

nr.59/2019 al comisiei pentru activitatea economico-financiară, juridică și de 

disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

 

Luând în considerare prevederile: 
- Art.610, art.611, art.628 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; 

 H.C.L. nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului consolidat a comunei Ciumani 
pentru anul 2019; 

 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală,văzând procesul verbal de afișare nr.2459/05.08.2019, 
  

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 11 voturi pentru și două abțineri,  
 

 
 
 



H O T Ă R E Ş T E: 
 
 
ART 1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Ciumani, conform anexei nr. 1 și nr.2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

a) Se schimbă denumirea de referent de specialitate, gradul profesional asistent 
cu atribuții în domeniul achizițiilor publice din cadrul Compartimentului 
dezvoltare rurală, integrare UE și achiziții publice în consilier achiziții 
publice, gradul profesional asistent. 

b) Se transformă funcția publică de secretar al comunei Ciumani în funcția de 
secretar general al comunei Ciumani. 
 

ART. 2. Se aprobă modificarea structurii organizatorice al aparatului de specialitate 
a Primarului comunei Ciumani, astfel încât Compartimentele de asistenţă socială,  
evidenţă a persoanelor şi SPAS; urbanism, amenajarea teritoriului precum agricultură 
și cadastru vor fi direct subordonate Secretarului general al comunei Ciumani. 
 
ART. 3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei se comunică 
Primarului, consilierului de achiziții publice, tuturor compartimentelor din cadrul 
Primăriei Ciumani, precum Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 
exercitării controlului legalității și se aduce la cunoștință publică prin afișare. 
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