
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 103/2020

privind aprobarea modificării Statului de funcţii și organigramei al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea-Ciuc 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
24.04.2020;

Ținând cont de: 
-Adresa nr. 52180 conexat cu nr. 46587/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
-Rezultatul final cu nr. 7584/08.04.2020 al concursului de promovare organizat în data de 06

aprilie 2020; 
-Referatul îndrumătorului nr. 115352/09.04.2020 privind modificarea statului de funcții prin

transformarea funcției publice de debutant în funcție publică asistent, prin promovare,  conform art.
475, lit.(a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

-Referatul nr. 125260 / 2020  întocmit de Direcția de Asistență Socială, privind modificarea
statului de funcții prin transformarea postului contractual de muncitor necalificat în referent gr. IA la
Adăpost de noapte;

-Referatul  nr.  125265/2020 întocmit  de  Direcția  de Asistență  Socială,  privind modificarea
statului de funcții prin modificarea gradului profesional a postului contractual de asistent medical
comunitar;

-Referatul nr. 140017/05.02.2020 întocmit de Direcția floricolă, spații verzi și baze sportive, privind
modificarea  statului  de  funcții  prin  transformarea  postului  contractual  de  muncitor  necalificat  în
muncitor calificat;

-Referatul  nr.  5999/10.03.2020  întocmit  de  Serviciu  patrimoniu,  agricol,  cadastru  și
comercial,  privind  înființarea  unui  post  la  Compartimentul  comercial,  agricultură,  silvicultură,
topografie și cadastru;

Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltan-Ladislau  cu  nr.  7956  /
16.04.2020, prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării Statului de funcţii și
organigramei, al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu
data de 01.05.2020;

Pe baza rapoartelor comisiei: 
-pentru:  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  investiţii,  agricultură,

administrarea domeniului public şi privat;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

şi libertăţilor cetăţenilor;
În baza prevederilor:
-  Legii  153/2017  privind  salarizarea  unitară  a  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  cu

modificările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea poliției locale nr. 155/2010 cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 și 65 din Legea nr. 24/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare;



-  HCL  nr.  384/2019  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  funcționarii  publici  și
personalul  contractual din cadrul aparatului  de specialitate al  primarului  Municipiului  Miercurea-
Ciuc și  din  serviciile  publice  din  subordinea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc
începând cu 1 ianuarie 2020 cu modificările și completările ulterioare;

-  HCL nr.  31 /  2020  privind  aprobarea  modificării  Statului  de  funcţii  și  organigramei  al
aparatului  de  specialitate  al  primarului  municipiului  Miercurea-Ciuc  și  rectificarea  HCL  nr. 
384/20.12.2019;

 -   HCL  nr.  12  din  31.01.2020  privind  aprobarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
municipiului  Miercurea  Ciuc pe  anul  2020 şi  estimări  pentru  anii  2021-2023  cu  modificările  și
completările ulterioare; 

- art. 406 și 612 alin. (2) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. a), (3) lit. c), art. 154 alin. (2), (3), art. 139 alin. (1), (3),
art.  196 alin. (1) lit.  a) și art.  627 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se abrogă parțial H.C.L. nr. 370/2019 Art. 2, Art. 3 și Art. 5 cu privire la organizarea
Serviciului Poliției Locale;

Art.2. Se modifică Anexa nr. 1 din HCL nr. 31/2020 privind modificarea Statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 01.05.2020,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre după cum urmează:

2.1 -  1 post funcționar public de execuție: consilier clasa I grad professional asistent – (ID
Post: 542489) prin remutare de la Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței
sociale la Compartiment comercial agricultură și silvicultură, cadastru și topografie conf art. 502 lite-
ra d, 507 alin. (4) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare; 

2.2 - 1 post funcționar public de execuție consilier clasa I grad profesional asistent (ID Post:
230270) în grad profesional principal la Compartiment autorizări, recepții și disciplină în construcții
conform art. 502 alin (2) lit. g.) din OUG nr 57/2019 privind Codului Administrativ cu modificările și
completările ulterioare;

2.3 – 1 post funcționar public de execuție consilier juridic clasa I grad profesional principal
(ID Post:  230214) în grad profesional superior la Compartimentul juridic conform art. 502 alin (2)
lit. g.) din OUG nr 57/2019 privind Codului Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

2.4 - 1 post funcționar public de execuție consilier juridic clasa I grad profesional asistent (ID
Post:  230226) în grad profesional principal la Compartimentul juridic conform art. 502 alin (2) lit.
g.) din OUG nr 57/2019 privind Codului Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

2.5 - 1 post funcționar public de execuție consilier clasa I grad profesional principal (ID Post:
403252) în grad profesional superior la Compartiment evidenţă, informare şi ghişeu unic conform art.
502 alin (2) lit. g.) din OUG nr 57/2019 privind Codului Administrativ cu modificările și completările
ulterioare;

2.6 –  1 post functionar public de execuție: consilier clasa I grad professional debutant  (ID
Post:  535569) în consilier clasa I grad professional asistent la Compartiment servicii și beneficii so-
ciale conform art. 502 alin (2) lit. g.) din OUG nr 57/2019 privind Codului Administrativ cu modi-
ficările și completările ulterioare;

2.7 – Transformarea 1 post vacant contractual de muncitor necalificat în referent gr. IA la
Adăpost de noapte;



2.8- Transformarea 1 postului contractual de asistent medical comunitar la asistent medical
comunitar principal la Asistenţă medicală comunitară prin urma Certificatului / Diplomei seria: A nr:
12702;

2.9 - Transformarea 1 post contractual de muncitor necalificat tr. I  la muncitor calificat tr. III
la Secţia de utilaj, întreţinere, floricolă, spații verzi, baze sportive și cimitir prin urma Certificatului /
Diplomei de calificare seria: FID nr: 3808;

2.10 – Înființarea 1 post funcționar public de consilier, clasa I, grad profesional superior la
Serviciul de gospodărie, management energetic infrastructură și transport local;

2.11 – 1 post vacant funcționar public consilier, clasa I, grad profesional principal (ID Post:
542543) în consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul proiecte

Art.3. Posturile contractuale transformate la Serviciul de gospodărie, management energetic, 
infrastructură și transport local, prin HCL nr. 270/2019 în funcție publică de execuție conform fișelor 
de post, au putere prerogativă conform art. 370 alin (2) lit. a.) și e.) din 57/2019 privind Codului 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. Se modifică anexa nr. 2, respectiv  2.1  din HCL nr. 370/2019 privind organigrama al
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 01.05.2020,
conform anexei nr. 2 respectiv 2.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre; 

Art.5. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán Ladislau Miercurea-Ciuc şi Compartimentul de resurse umane şi control
financiar preventiv, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert-Kálmán
c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltan-Ladislau;
d) Direcţiei economice;
e) Compartimentului de resurse umane şi control financiar preventiv.
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