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H O T Ă R Â R E A    Nr. 19/2015 
privind aprobarea modificării organigramei  şi a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Cîrţa, județul Harghita 
 
              Consiliul local Cîrţa, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară  din 
data de 28 mai 2015; 
              Având în vedere: 
- Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cîrța nr.562/02.04./2015 întocmit de către Dl.primar Gabor 
Tibor şi raportul de specialitate nr.647/16.04.2015 al compartimentului contabil; 
- Avizul favorabil nr. 16181/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
înregistrat sub nr.942/11.05.2015 la Pimăria comunei Cîrța; 
              Ținând cont de  Raportul de avizare favorabilă a comisiei pentru activităţi 
economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină al 
Consiliului local al comunei Cîrţa;  
             În conformitate cu prevederile art.100,  art.107 alin.(1) lit.b), art.110, 
art.111 alin. (1), și art.112  din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte 
măsuri, ale Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.13/2011 și respectiv ale Ordinului Prefectului Județului Harghita nr.108/2014 
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2014 la nivelul unităților 
administrativ teritoriale din județ, care conform adresei nr.3825/SL/16.03.2015 a 
Instituției Prefectului județul Harghita se mențin până la 31 decembrie 2015; 
              În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„a”, alin.(3) lit.„b”, art.45 alin.(1) 
şi art.115 alin.(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi complatările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
              Art.1.  Se aprobă modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate  
al primarului comunei Cîrța, județul Harghita, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre în urma transformării, în condițiile legii, a unui post  contractual de 



execuție în funcție  publică de execuție la Compartimentul de cadastru, după cum 
urmează: 

- din funcţia contractuală de ”Funcționar I”  în funcţia publică de execuție 
de Consilier, clasa I, grad profesional asistent; 

  
             Art.2.  Se aprobă modificarea în mod corespunzător a statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cîrţa,  județul Harghita, 
prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  
 
              Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului local nr.28/2013 privind aprobarea 
organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cîrţa, cu modificările ulterioare. 
 
              Art.4. Anexele nr.1 şi nr.2,  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
              Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul, 
secretarul şi compartimentul de contabilitate din cadrul primăriei. 

 
              Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrța, celor 
nominalizați cu aducerea la  îndeplinire și se comunică Instituţiei Prefectului 
Judeţului  Harghita,  în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.                                            

Comuna Cîrţa, la 28 mai 2015   
 
     Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează, 
            Dr.Antal Lilla                               Secretar al comunei, 

                                                                                         Karda Melania                                
                   
 


