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

HOTĂRÂREA Nr. 52/2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Comunei Mihăileni
Consiliul local al comunei Mihăileni,
Având în vedere :
- Prevederile art.610 şi 611 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Referatul de aprobare cu nr. ____/21.10.2019 înaintată de primarul comunei Mihăileni;
- raportul de specialitate al secretarului comunei cu nr.____/21.10.2019 şi avizul favorabil al
tuturor comisiilor de specialitate ;
Tinând cont de Hotărârea Consiliului local nr. 2/2019 privind aprobarea nivelului salariilor de
bază corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură
contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăileni;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii, al aparatului de specialitate al
primarului comunei Mihaileni, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) În structura funcţiilor publice aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre, se stabileşte
funcţia publică specifică de Secretar general al unităţii administrativ-teritoriale prin transformarea
funcţiei publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Funcţionarul public numit în funcţia de secretar al unităţii administrativ-teritoriale se
reîncadrează în funcţia de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale, cu menţinerea drepturilor
salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017 şi HCL nr.2/2019.
Art. 3. (1) In cadrul compartimentului Proiecte prognoze achiziţii publice, urbanism, se stabileşte funcţia
publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, prin transformarea
functiei de consilier, clasa I, grad profesional principal.
(2) Funcţionarul public numit în funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, se
reîncadrează în funcţia de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, cu menţinerea
drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017 şi HCL nr.2/2019.
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul comunei, d-l Izsák-Székely Lóránt.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică pentru Instituţia Prefectului Harghita, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici şi se afişează la Primărie.

Mihăileni, la data de 28 octombrie 2019
Preşedintele de şedinţă
Bartis Attila

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért
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