
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMARUL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                          

D I S P O Z I Ţ I A NR.  412 /2022 
Pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND TRANSFERUL PERSONALULUI 

CONTRACTUAL ȘI AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN CADRUL APARATULUI 

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ,  

JUDEȚUL HARGHITA 

 

Primarul comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane nr. 19/151/28.11.2022 privind 

necesitatea emiterii unei dispoziții pentru aprobarea Regulamentului privind transferul 

personalului contractual și al funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gălăuțaș, județul Harghita ; 

-Organigrama și statul de funcții aprobate ca anexă la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 20/21.02.2022 privind Aprobarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe 

anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

- art. 32 alin. (1)-(3) din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  

- art. 502 alin. 1 lit c), art. 506 alin. (1)-(9) și art. 551 alin.(3), din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

-art. 41 alin. (3) lit b)-c) și ale art. 17 alin. (5) Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare 

-Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive, aprobat prin Dispoziția primarului 

comunei Gălăuțaș nr. 98/2020; 

În temeiul dispoziţiunilor art. 155 alin.1 lit e), art. 196 alin.1 lit b), art. 197 alin.1, art. 199 

alin 1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

D I S P U N E: 
 

Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul privind transferul 

personalului contractual și al funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Gălăuțaș, județul Harghita, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

Art.2. Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Gălăuțaș va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.  

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată  prin grija secretarului general al comunei, 

Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, Compartimentului Resurse 

Umane și se publică pe site-ul instituției www.primariagalautas.ro .  

 

Gălăuțaș, la 28 noiembrie 2022 

 

Primarul comunei Gălăuțaș                                                         Contrasemnează pentru legalitate,  

              Secretarul general al comunei 

    ………………………      

Radu ȚĂRAN                                                                        ………………………                                            

Monica-Camelia MORAR 

http://www.primariagalautas.ro/

