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HOTĂRÂREA NR. 71/2021 

privind schimbarea denumirii Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară în 
Compartiment asistență socială, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș 
 
 Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 29 octombrie 2021, 
 
   Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.  7/ 33/15.10.2021, al primarului comunei Gălăuțaș, în calitatea sa 
de inițiator, 

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gălăuțaș, înregistrat cu nr. 7/ 34/15.10.2021, 

-Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 20010/2019 pentru funcțiile publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 53 din 31.05.2019 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Gălăuțaș, județul Harghita; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 74/30.08.2019 privind: aprobarea  

organigramei, statului de funcții și numărul de personal din cadrul  aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Gălăuțaș; 
 -art. III, alin. (1) din O.U.G. 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, 

-Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 140/2021 privind stabilirea numărului maxim de 
posturi pentru anul 2021 la nivelul unităților administrativ -teritoriale din județ,  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 30/16.04.2021 privind aprobarea 
bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2021și estimările pe anii 2022-2024, prin care s-a 
aprobat organigrama, statul de funcții și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Gălăuțaș, ca anexă la hotărâre; 

Anexa 3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

-Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art. 391, art. 392, art. 393, art. 405, art. 538 și art. 539 din Ordonanța 

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

 -Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 
  Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 
Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/127/2021, comisia de specialitate 
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 8/115/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ,  nr.  8/124/2021;  
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      În temeiul art. 129 alin.(1) şi alin. (2),  lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139 alin (1) şi art. 196, 
alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Compartimentului asistență socială și autoritate 

tutelară în Compartiment asistență socială. 
 
Art.2. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, 

conform  anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă Statul de funcții al  aparatului de specialitate al primarului comunei 

Gălăuțaș,  conform  anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Gălăuțaș, Compartimentului 
resurse umane, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Instituţiei Prefectului Judeţului 
Harghita. 

 
Art.5. Primarul comunei Gălăuțaș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
     

 Gălăuțaș, la 29 octombrie 2021 
   

 Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
Sorin-Marin URZICĂ                           Monica-Camelia MORAR 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


