ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
HOTĂRÂREA NR. 11/2019
Privind modificarea H.C.L. nr. 5/2019 privind aprobarea încetării contractului de
management încheiat cu dl. GÁL ATTILA pentru organizarea, conducerea și
administrarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani,
numirea administratorului interimar, constituirea comisiei de organizare a concursului
și comisia de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru
ocuparea funcției de administrator
Consiliul Local Ciumani, în ședința extraordinară, de îndată din data de 27.02.2019
Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentată de Primarul comunei Ciumani nr.11/2019
privind necesitatea aprobării modificării H.C.L. nr. 5/2019 privind aprobarea încetării contractului de
management încheiat cu dl. GÁL ATTILA pentru organizarea, conducerea și administrarea Serviciului
Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, numirea administratorului interimar,
constituirea comisiei de organizare a concursului și comisia de soluționare a contestațiilor pentru
organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator, respectiv Expunerea de motive nr.
11/2019 emisă de Primarul comunei Ciumani;
Analizând raportul nr. 11/2019 al referentului de specialitate cu atribuții de secretar al
comunei Ciumani;
Văzând Raportul de avizare al comisiei pentru activitatea economico-financiară, juridică și de
disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei;
Luând act de Certificatul de concediu medical seria CCMAK nr. 3876922 din data de
04.02.2019, respectiv Certificatul de concediu medical seria CCMAL nr. 1068577 înaintat de domnul
Jánosi-Borsos Attila;
Luând în considerare prevederile:
 Art. 8 alin. 6 al 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobat
prin H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,
În baza prevederilor art. 36, alin (2), lit. a), art. 45 alin. (1), art. 112 și ale art. 45 coroborat cu
art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările
și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi și o abținere
H O T Ă R E Ș T E:
Art.1 Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 5/2019 privind aprobarea încetării contractului de
management încheiat cu dl. GÁL ATTILA pentru organizarea, conducerea și administrarea Serviciului
Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, numirea administratorului interimar,
constituirea comisiei de organizare a concursului și comisia de soluționare a contestațiilor pentru
organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator care va avea următorul conținut: 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:
Márton László-Szilárd - primar
Membrii:
András Csilla - referent
Köllő Hunor – referent de specialitate
Secretarul comisiei: Bartalis Judit-Mária - referent
b) Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte:
Moga Melinda - referent
Membrii:
Baroti Levente - referent
Baróti Zsolt - referent
Secretarul comisiei: Bartalis Judit-Mária - referent

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija referentului de specialitate care
îndeplinește sarcinile de secretar al comunei pentru: Primarul comunei Ciumani, comisiei de
concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor, Prefectului județului Harghita și se aduce la
cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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