ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 154/2020
privind aprobarea modificării Statului de funcţii și organigramei al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea-Ciuc
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.06.2020;
Analizând
Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltan-Ladislau cu nr. 11351/09.06.2020, prin
care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării Statului de funcţii și organigramei, al
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 29.06.2020;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc;
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public și privat
Referatul nr. 11354/09.06.2020 întocmit de Directorul executiv al Direcției economice
privindmodificarea statului de funcții prin transformarea postului funcție publică de consilier clasa I
grad profesional principal în grad profesional superior la Compartimentul buget prognoză economică
și control financiar intern, conform art. 409, lit.(b) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu
modificările şi completările ulterioare;
Referatul nr. 5999/10.03.2020 întocmit de șef serviciu la Serviciu patrimoniu, agricol,
cadastru și comercial, privind înființarea unui post post funcție publică de execuție de consilier clasa I
grad profesional superior la Compartimentul comercial, agricultură, silvicultură, topografie și
cadastru conform art. 129, alin 3) lit.(c) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificările
şi completările ulterioare;
Referatul nr. 11354/19.06.2020 întocmit de Primarul Mun. Miercura Ciuc privind
modificarea statului de funcții prin desființarea unui post de funcție contractuală vacantă: consilier la
Cabinetul Primarului, conform art. 409, lit.(b) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor:
- Legii 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările ulterioare;
- HCL nr. 384/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului MiercureaCiuc și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc
începând cu 1 ianuarie 2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din Legea nr. 24/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 103 / 2020 privind aprobarea modificării Statului de funcţii și organigramei al
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
- HCL nr. 12 din 31.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 cu modificările și
completările ulterioare;

Ordinul Prefecturii nr. 225/18.05.2020 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru
anul 2020 la nivelul unităților administrative;
În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. a), (3) lit. c), art. 154 alin. (2), (3), art. 139 alin. (1), (3),
art. 196 alin. (1) lit. a) art. 409 lit b) și art. 627 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. I. Se modifică Anexa nr. 1 din HCL nr. 103/2020 privind modificarea Statului de funcții
al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de
29.06.2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:
1.1 – se tranformară postul funcționar public de execuție: consilier, clasa I, grad professional
principal – (ID Post: 230242) în consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul buget
prognoză economică și control financiar intern ;
2.2 – se înfințează un post funcționar public de execuție consilier clasa I grad profesional
superior la Compartimentul comercial, agricultură, silvicultură, topografie și cadastru;
2.3 – se desființează un post de natură contractuală vacantă de consilier la Cabinetul
Primarului;
Art. II. Se modifică anexa nr. 2, din HCL nr. 103/2020 privind organigrama aparatului de
specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 29.06.2020, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán Ladislau şi Compartimentul de resurse umane şi control financiar
preventiv, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art. IV. Se modifică Anexa nr. 2 din HCL nr 384/2019 privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Miercurea- Ciuc și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Miercurea- Ciuc .
Art. V. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert-Kálmán
c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltan-Ladislau;
d) Direcţiei economice;
e) Compartimentului de resurse umane şi control financiar preventiv.
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