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                  HOTĂRÂREA nr. 10 

din 17 Martie 2022 
 

cu privire la aprobarea modificării  Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cozma 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma, judetul Mures, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 287/14.02.2022 și Raportul de specialitate nr. 

287/1/14.02.2022, intocmit de domnul secretar general UAT Crăciun Adrian, prin care propune modificarea 

Organigramei si a Statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului, precum si avizul comisiilor 

de specialitate;  

Ținând cont de adresa ANFP nr. 55273/2022 privind monitorizarea si controlul modului de aplicare 

a legislatiei, managementului functiilor publice 

- 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; 

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

ale art.7 din Lega nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

- prevederile art.128, alin.(2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- În temeiul art. 155 alin. (5), lit.e), art.196,lit.a), art.197, alin. (1) si alin.(4), art.617, alin.(1) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c), combinat cu art.139   din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1.(1) Se aprobă  modificarea  Organigrama şi Statul 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.2. Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare. 
 

ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarului comunei Cozma, 

Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice si resurse umane, gestionarea 

functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cozma. 
 

 ART.4.  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Agenţia Naţională 

a Funcţionarilor Publici, Primarul comunei Cozma, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, 

achizitii publice si resurse umane, gestionarea functiilor, afisare 

  
 

                        Presedinte de sedinta,                                             Avizat pentru legalitate,                                                

        Suciu Alexandru                                       Secretar general al comunei 

              Crăciun Adrian 
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