ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.39/2016
privind aprobarea modificării 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 26 mai 2016.
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.39/ 2016 prezentată de Primarul comunei
Ciumani şi nota de fundamentare înaintată de Secretarul comunei, cu privire la aprobarea
modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate a primarului
comunei Ciumani, văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.39/2016 întocmite
în acest sens ;
Luând în considerare prevederile:
-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.17/2016 a Prefectului Județului Harghita, privind stabilirea numărului maxim de
posturi pentru anul 2016 la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Harghita,
emis în baza Ordonanței de Urgență nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016,
-Ordinul nr.106/2016 privind suplimentarea numărului maxim de posturi de la nivelul
unităților administrativ teritoriale din județ, prin care comuna Ciumani a prmit un post
necesar pentru deservirea microbuzului școlar potrivit OUG nr.58/2014,
Pentru respectarea prevederilor art.19 alin.(2) din Legea serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare nr.241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare,
potrivit căruia gestiunea directă a serviciilor publice de apă și canalizare se realiează numai
prin intermediul unor operatori de drept public așa cum sunt definiți la art.28 alin.(2) litera c)
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată cu completările și
modificările ulterioare,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, văzând procesul verbal de afișaj nr.1190/26.05. 2016,
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 11 voturi,
h o t ă r e ş t e:
Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului 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 compartimentul SPAC –Serviciul public de apă și canalizare cu cele 6
posturi noi de muncitor calificat și un casier din aparatul de specialitate a Primarului
comunei Ciumani și se înființează Serviciu public de apă și canalizare cu personalitate

juridică în subordinea Consiliului Local Ciumani cu 9 posturi necesare funcționării
acestui serviciu.
(2) Se înființează următoarele compartimente și posturi:
a) Compartimentul de achiziții publice și dezvoltare rurală cu posturile existente de 2
posturi referent de specialitate –funcții publice și cu trei posturi noi: un auditor,
un consilier juridic și un administrator IT – personal contractual.
b) Compartimentul SPADPP-Serviciul public de administrare a domeniului public și
privat al comunei cu posturile administrator,guard și îngrijitor – personal
contractual.
c) Postul de consilier al primarului – personal contractual.
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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bartalis David

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar: Balogh Zita

