ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.22/2017
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani pe anul 2016
Consiliul Local Ciumani întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 martie 2017.
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.18/ 2016 prezentată de Primarul comunei
Ciumani şi nota de fundamentare înaintată de Compartimentul resurse umane, cu privire la
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate a primarului
comunei Ciumani, văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.18/2016 întocmite
în acest sens ;
Luând în considerare prevederile:
- Art.5 din Ordonanța de Urgență nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative,
-Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare,
-prevederile Legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Ordinul nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
-Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.492877 /2010.
-Ordinul nr.98/2017 a Prefectului Județului Harghita, privind stabilirea numărului maxim de
posturi pentru anul 2017 la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Harghita,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică locală, văzând procesul verbal de afișaj nr.757/20.03. 2017,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.b) şi în temeiul art. 45, din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, cu un număr de 13 voturi,
h o t ă r e ş t e:
Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciumani, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre, în urma următoarelor restructurări:
(1) Se desființează următoarele posturi:
a) Consilier al primarului;
b) Consilier juridic din cadrul Compartimentului dezvoltare rurală, integrare UE și
achiziții publice,

(2) Se Înființează următoarele posturi:
a) Două posturi de referent , personal contractual în cadrul Compartimentului de
asistență socială, evidență a persoanelor și SPAS. Aceste posturi sunt necesare
pentru funcționarea Centrului social din comună.
b) Un post de asistent medical comunitar, personal contractual în cadrul
Compartimentului de asistență socială, evidență a persoanelor și SPAS.
(3) Se înființează separat un Compartiment audit cu un post de auditor, personal
contractual. Pentru aceasta, se transferă în acest compartiment postul de auditor din
cadrul Compartimentului dezvoltare rurală, integrare UE și achiziții publice.
(4) În cadrul Compartimentului implementarea proiectelor se desființează 7 posturi,
rămânând doar 3 posturi, personal contractual, funcții pe perioadă determinată
pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Ciumani.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor
interesate şi o va afişa public.
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