ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.58/2016
privind aprobarea criteriilor de performanță , procedurile pentru numirea în
funcție și atribuțiile pentru administrator SPAC
Consiliul Local al comunei Ciumani, la ședința din data de 18 iulie 2016
Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentată de Primaul comunei Ciumani
nr.53/2016 ,
Analizând raportul nr.53/2016 a secretarului comunei Ciumani prin care se propune
aprobarea criteriilor de performanță, procedurilor pentru numirea în funcție și atribuțiile
pentru administratorul SPAC al comunei Ciumani și raportul favorabil al comisiei economice,
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 privind aprobarea reorganizării
Serviciului Public de apă și canalizare a comunei Ciumani din compartiment funcțional fără
personalitate juridică în serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizată în
subordinea Consiliului Local Ciumani precum dării în administrare și exploatare a serviciului
public și a sistemului de apă și canalizare a comunei ,
-Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.40/2016 pentru modificarea HCL nr.25/2016,
prin care a fost înființat postul de administrator al SPAC,
- Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr.1027/2014
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.1692/18.07. 2016,
În baza prevederilor art. 36, alin (2), lit. „a”,art.45 alin.(1), art. 112 i ale art. 45 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările
ulterioare, cu un număr de 10 voturi și 2 abțineri,
H o t ă r e ș t e:
Art.1 Se aproba criteriile de performanță pentru administratorul SPAC al comunei
Ciumani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă procedurile pentru numirea și eliberarea din funcție al administratorului
SPAC, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Atribuțiile administratorului SPAC sunt cele stabilite prin Regulamentul de
organizare și funcționare al SPAC, operator de drept public cu personalitate juridică în
subordinea Consiliului Local Ciumani, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani
nr.40/2016.
Art.4 Se aprobă constituirea comisiei de organizare a concursului precum și comisia de
soluționare a contestațiilor în următoarea componență:
a) Comisia de organizare a concursului:
Președinte: Marton Laszlo-Szilard – primarul comunei
Membrii: Balogh Zita – secretarul comunei
Kollo Hunor – referent de specialitate
Kollo Gabor- consilier

Korpos Levente - consilier
Secretarul comisiei: Andras Csilla - referent
b) Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte: Janosi-Borsos Attila – viceprimarul comunei
Membrii: Simon Ibolya – referent
Borsos Anna-Maria –referent
Domokos Arpad - consilier
Csiki Csaba - consilier
Secretarul comisiei: Andras Csilla -referent
Art.5
Se împuternicește Primarul comunei Ciumani să încheie contractul de
management cu administratorul SPAC, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru: Primarul comunei
Ciumani, comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor , Prefectului județului
Harghita și se aduce la cunoștință publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Kollo Gabor

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar: Balogh Zita

