ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ

HOTĂRÂREA NR. 22 / 2018

Privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gălăuțaș

În temeiul prevederilor art 45, art 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
 Nota de fundamentare a primarului comunei Gălăuțaș nr.4981 /2017;
 Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 149/2017 privind stabilirea numărului
maxim de posturi pentru anul 2017 la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ ;
 Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 80 din 31 octombrie
2017 privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gălăuțaș;
 Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 8/31.01.2018 privind
modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gălăuțaș;
 Dispoziția primarului comunei Gălăuțaș nr. 56 din 31 ianuarie 2018 privind
constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al doamnei Băieș Enikoasistent personal, ca urmare a decesului persoanei cu handicap grav, începând cu data de
24 ianuarie 2018.
 Adresele primăriei comunei Gălăuțaș nr. 174/2018 și nr. 4985/2017 de solicitare a
avizului privind funcțiile publice, înregistrate la agenția Națională a Funcționarilor Publici cu
nr. 4275/2018 și nr. 65209/2017;
 Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4275 conexat cu nr.
65209/2018, înregistrat la Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 550/09.02.2018;
Luând în considerare:
 Dispozițiile primarului comunei Gălăuțaș de la nr. 190-221/10.08.2017 privind
reîncadrarea și stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș și din serviciile
publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea consiliului local, conform
prevederilor art. 36 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
În temeiul:
 Prevederilor art 107 alin. (1) lit a) din Legea nr 188/1999 (r2) privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Prevederilor art III alin (1) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 153/2017- Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
 Prevederilor HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
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 Prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare.
In temeiul dispoziţiunilor art.36 alin.3 lit. “b”,
din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei
Gălăuțaș, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Gălăuțaș, județul Harghita conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei orice dispoziție contrară își încetează
aplicabilitatea.
Art.4. Cu ducerea la
Compartimentul Resurse Umane.

îndeplinire

a

prezentei

hotărâri

se

încredințează

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal prin grija secretarului
comunei: Prefectului județului Harghita, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Resurse Umane.

Gălăuțaș, la 15 februarie 2018

Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia
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