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    Crăciun Adrian 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 

privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului 

 

Ormenișan Petru- primarul Comunei Cozma, judetul Mures, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1406/22.07.2019, prin care propune modificarea 

Organigramei si a Statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului, raportul de specialitate , 

precum si avizul comisiilor de specialitate;  

- prevederile art. 407 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ potrivit caruia functiile publice se stabilesc pe baza activitatilor prevazute la art. 

370 alin. (1)-(3) pentru fiecare autoritate si institutie publica prin act administrativ al 

conducatorului acesteia, respectiv prin hotarare a consiliului local; 

- Hotararea Consiliului Local Cozma nr. 33 din 21.12.2017 privind modificarea Organigramei si a 

statului de functii al Institutiei primarului comunei Cozma; 

- Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Mures nr. 5262/SVII din 10.04.2019 inregistrata la 

institutia noastra sub nr. 829/24.04.2019 prin care ne comunica numarul de posturi stabilit pentru 

anul 2019; 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative si  ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c)  din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART.1. Începând cu data de 01.11.2019, se stabilește funcția publică specifică de “secretar general 

al unității administrative-teritoriale”, prin transformarea funcței publice generale de “secretar al unității 

administrative-teritoriale”, din organigrama și statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Cozma , județul Mureș. 

(2) Funcționarul public care la data aprobării structurii organizatorice potrivit alin.(1) este numit în 

funcția publică generală de “secretar al unității administrative-teritoriale”se reîncadrează în funcția publică 

specifică de “secretar general al unității administrative-teritoriale”, cu menținerea la zi, a drepturilor 

salariale prevăzute în Legea –cadru 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 

ART.2.  Începând cu data de 01.11.2019, se stabilește funcția publică de execuție de ,, consilier 

achiziții,, prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție,  vacante de „consilier” cuprinsă în statul 
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de funcții la poziția 4 și va fi cuprinsă în Statul de funcții si Organigramă la  compartimentul financiar-

contabil, poziția 6 –funcție vacantă 

 

ART. 3 Cu aceeași dată se aprobă modificarea  Organigrama şi Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Cozma, județul Mureș, conform anexelor  nr. 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre 
 

ART.4. Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare. 
 

ART.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarului comunei Cozma, 

Comparimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma. 
 

ART.6.  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Agenţia Naţională 

a Funcţionarilor Publici, Primarul comunei Cozma, Compartiment financiar-contabil, Afişare.  

 

 

Initiator, 

PRIMAR 

ORMENIȘAN PETRU 

            


