R O M Â N I A
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CENAD
CONSILIUL LOCAL
Judeţul Timiş , Cod 307095, Comuna Cenad Nr . 652
Telefon/Fax : 0256 / 374501
e-mail: primaria@cenad.ro

HOTĂRÂRE NR. 42
din 31.08.2020
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de Funcţiuni al aparatului de specialitate al primarului
din cadrul Primăriei Comunei Cenad, Judeţul Timiş.
Consiliul Local al Comunei Cenad ;
Având în vedere:
• Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae -primarul comunei Cenad, în calitate de inițiator al
proiectului;
• Raportul Secretarului general al comunei Cenad , cu privire la necesitatea aprobării modificării
Organigramei , Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cenad, Judeţul
Timiş ;
• Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;
În temeiul prevederilor:
•

Art.129, alin.1, alin.2, alin.3, art.369, lit.b, art.382, lit. b, art.404, art.405, art.538, alin.1, art.539, lit. c, art.540,
art.544, alin.1, lit. h, art.546, lit. k, art.548, art.549 și art.552 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /
05.07.2019 privind Codul administrativ;

•

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României Nr . 63 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii
Nr . 273 / 2006 privind finanţele publice locale , precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;
• Art.1, alin.1 din Legea Nr . 53 / 2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare ;
• Art. Nr.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală –
republicată;
În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1-Se aprobă modificările în Organigrama şi Statul de funcţiuni al aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Cenad, Judeţul Timiş, conform anexelor 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Postul vacant de muncitor necalificat, gradul I, de la poz.26 privind personalul contractual
administrativ – sector buget se transformă în post contractual de Consilier primar din cadrul
Cabinetului primarului comunei Cenad;
Art. 2-Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Primar .
Art. 3-Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş –Direcţia controlul legalităţii actelor şi contencios
administrativ;
- Consiliului Judeţean Timiş-Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti ;
- Compartimentului contabilitate, taxe și impozite;
- Se va afişa .
Președinte de ședință,
Giuricin Carmen

Contrasemnează,
Secretar general,
Marianuţ Miroslav
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