ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr. 70 / 2018
privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gălăuţaş
Consiliul local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară din data de
29 septembrie 2018 ;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Gălăuţaş înregistrat cu nr 7/131/05.09.2018;
-Raportul nr. 7/132/05.09.2018 întocmit de secretarul comunei Gălăuţaş prin care se propune
modificarea statului de funcţii și a organigramei în cadrul aparatului de specialitate a primarului
comunei Gălăuţaş;
-Legea nr. 153/2017 -Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile din Legea nr. 188/1999 ( republicată) privind statutul funcționarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 95/28.12.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
”Administrație” din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș și din serviciile
publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local, începând cu data de 1
ianuarie 2018;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 56/2018 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gălăuțaș;
-Dispoziția primarului comunei Gălăuțaș nr. 167/3.09.2018 privind numirea doamnei Olariu
Steluța-Luminița în funcția publică de execuție de Consilier, grad profesional debutant, gradația 5 de
vechime, în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe, Urbanism, începând cu data de 3 septembrie
2018;
-Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gălăuţaş,
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 9/70/20.09.2018, comisia de specialitate învăţământ,
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.9/
69/20.09.2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
servicii şi comerţ, nr. 9/68/20.09.2018 ;
In temeiul dispoziţiunilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit. a), alin. (3), lit b), art. 45, alin.(1), alin.
(2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii publice în cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Gălăuţaş, ca urmare a ocupării prin concurs a funcției publice de execuție
vacante de Consilier, grad profesional debutant, Compartiment Impozite și Taxe, Urbanism.
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Art.2. În anexa nr.1 este prezentat statul de funcţii al aparatului de specialitate a primarului
comunei Gălăuţaş, iar în anexa nr. 2 este prezentată organigrama, modificate conform prevederilor
art.1, si care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului
comunei Gălăuțaș, compartimentului resurse umane, compartimentului contabilitate.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire se încredinţează primarul şi secretarul comunei Gălăuţaş.
Gălăuţaş, la 29 septembrie 2018

Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru Legalitate,
Secretarul Comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

