ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA NR. 28/2019
Pentru completarea preambulului HCL nr.62/2018 şi îndreptarea erorii materiale strecurat în
conţinutul acestuia

Consiliul Local al Comunei Mihaileni,
Luând în considerare:
 Adresa cu nr.17250/28.11.2018 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita;
 Expunerea de motive cu nr.___/2019 a primarului şi nota întocmită de
secretarul comunei Mihăileni privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în
preambulul hotărârii;
 Raportul nr.____/2019 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură;
Art.71 alin.(1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.36 alin (2) lit. a) alin.(3) lit.b), art.45 și art.115 alin. (1) lit.b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se completează şi se rectifică preambulul hotărârii HCL nr.62/2018 privind
reorganizarea structurii aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihăileni,
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Mihăileni după cum urmează:
1. Documentele de motivare în preambulul hotărârii se completează cu ,,Ordinul
nr.275/2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2018
la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Harghita”
2. Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în preambulul hotărârii şi în loc de
,,art.36 alin.(2) lit. b) alin.(4) lit.a)” cum era trecut greşit se va trece sintagma
,,art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) lit.b)” cum este corect.
Art.II. Celelalte prevederi ale HCL 62/2018 rămân nemodificate.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Mihăileni şi prefectului
judeţului Harghita.
Mihăileni, 27.06. 2019
Preşedintele de şedinţă,
Dobos László

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért
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EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru completarea preambulului HCL nr.62/2018 şi îndreptarea erorii materiale strecurat în
conţinutul acestuia

Prin Adresa cu nr.17250/28.11.2018 a Instituţiei Prefectului – Judeţul
Harghita referitor la legalitatea ,,Hotărârii nr.62/2018 privind reorganizarea
structurii aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihăileni, aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Mihăileni”, adoptată de Consiliul Local Mihăileni, a constatat că nu s-a
menţionat în preambulul actului administrativ analizat printre documentele de
motivare a hotărârii în cauză, Ordinul nr.275/2018 privind stabilirea numărului
maxim de posturi pentru anul 2018 la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din
judeţul Harghita, emis de prefectul judeţului, motiv pentru care consider să remediaţi
acest aspect cu atât mai mult cu cât documentul în cauză este menţionat în cuprinsul
expunerii de motive.
De asemenea prin acţiunea în contencios administrativ având obiectul cauzei
Dosarul nr.676/96/2019 reclamanţii invocă ca motiv de nelegalitate temeiurile
juridice din preambulul hotărârii respectiv art. 36 alin.(2) lit. b) alin.(4) lit.a) din
Legea nr.215/2001 ca fiind străine conţinutului hotărârii.
Examinând prevederile menţionate din cuprinsul hotărârii se constată că din
eroare s-a menţionat greşit în cuprinsul acesteia ,,art.36 alin.(2) lit. b) alin.(4) lit.a)”
din Legea nr.215/2001 în loc de ,,art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) lit.b)” din Legea
nr.215/2001.
Faţă de aceste aspecte apreciez că se impune completarea preambulului
hotărârii cu Ordinul nr.275/2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi
pentru anul 2018 la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Harghita, şi
îndreptarea erorii materiale în sensul că în loc de ,,art.36 alin.(2) lit. b) alin.(4) lit.a)”
cum era trecut greşit să fie trecut ,,art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) lit.b)” cum este
corect.

Iniţiator,
Primar
Izsák-Székely Lóránt

Propus în dezbatere în cadrul şedinţei din data de 27 iunie 2019.
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NOTĂ
privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în preambulul hotărârii nr.62/2018

Prin Hotărârea nr.62/2018 s-a aprobat reorganizarea structurii aparatului de
specialitate al Primarului comunei Mihăileni, cu Avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici nr.48971/2018 pentru stabilirea structurii de funcţii publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăileni.
Prin acţiunea în contencios administrativ având obiectul cauzei Dosarul
nr.676/96/2019 reclamanţii invocă ca motiv de nelegalitate temeiurile juridice din
preambulul hotărârii respectiv art. 36 alin.(2) lit. b) alin.(4) lit.a) din Legea
nr.215/2001 ca fiind străine conţinutului hotărârii.
Examinând prevederile menţionate din cuprinsul hotărârii se constată că din
eroare s-a menţionat greşit în cuprinsul acesteia ,,art.36 alin.(2) lit. b) alin.(4) lit.a)”
din Legea nr.215/2001 în loc de ,,art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) lit.b)” din Legea
nr.215/2001.
Faţă de aceste aspecte apreciez că se impune îndreptarea erorii materiale în
conţinutul Hotărârii nr.62/2018 şi propun să fie trecut în mod corect în cuprinsul
hotărârii ,,art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) lit.b)” din Legea nr.215/2001.

Secretar
Sándor Gellért
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