ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 74 /2019
Privind: aprobarea organigramei , statului de funcții și numărul de personal din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Gălăuțaș
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de
30 august 2019;
Având în vedere :
-art. 610 și art. 611, art. 628, art. 383 alin. 1 lit a, alin.3, art. 390 alin. 2, art. 392 alin.1, anexa
5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 217/04.04.2019 privind stabilirea numărului
maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ ;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 49/23.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019 ;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 53/2019 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gălăuțaș;
 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 4/144/23.08.2019;
 Raportul de specialitate al secretarului comunei Gălăuțaș nr. 4/145/23.08.2019;
 Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor nr. 6/74/23.08.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie,
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.6/73/23.08.2019, 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.
6/72/23.08.2019 ;
În temeiul:
 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, cu modificările și completările ulterioare;
 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;
In temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 2 lit. a), alin.3 lit. c) art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. (1) Începând cu data de 01.09.2019 se stabilesc funcțiile publice de execuție de
”Consilier achiziții publice” prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție de „consilier”
din cadrul Compartimentului achiziții publice din organigrama și statul de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, județul Harghita.
(2) Funcționarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condițiile alin. (1)
ocupă funcții publice care implică desfășurarea de achivități de achiziție publică, în proporție mai
mare de 50% din atribuțiile aferente funcției publice, vor fi numiți în funcțiile publice de consilier
achiziții publice, cu menținerea drepturilor salariale prevăzute în Legea –cadru nr. 153/2017, cu
modificările și completările ulterioare.
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Art. 2. (1) Începând cu data de 01.09.2019, se stabilește funcția publică de conducere
specifică de ”secretar general al unității administrativ-teritoriale” prin transformarea funcției
publice generale de conducere de ”secretar al unității administrativ-teritoriale” din organigrama
și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș.
(2) Funcționarul public care la data aprobării structurii organizatorice potrivit alin.1 este
numit în funcția publică generală de conducere de secretar al unității administrativ-teritoriale se
reîncadrează în funcția publică de conducere specifică de secretar general al unității
administrativ-teritoriale, cu menținerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017,
cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. În anexa nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre, este prezentată Organigrama
aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, modificată conform art. 1 și art.2 .
Art.4. In anexa nr. 2 -parte integrantă din prezenta hotărâre, este prezentat statul de funcții
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, județul Harghita, modificat conform
art. 1 și art. 2 .
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei orice dispoziție contrară își încetează
aplicabilitatea.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei
Gălăuțaș.
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal prin grija secretarului comunei:
Prefectului județului Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Resurse Umane.
Gălăuțaș, la 30 august 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Morar Petru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

