ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
ULIE

HOTĂRÂREA NR.
NR 35/28.06.2018
Privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș,
Ulie județul
Harghita
Consiliul Local al Comunei Ulieș,
Ulie
Având în vedere:
Expunerea de motive al primarului comunei Ulieș
Ulieș constituind nota de fundamentare a
proiectului de Hotărâre a Consiliului Local privind reorganizarea aparatului de specialitate al
primarului comunei Ulieș,
ș, judeţul
jude Harghita
Raportul juridic al persoanei desemnate cu atribuții
atri ții de secretar al comunei Ulieș
prevederile HCL nr: 36/2013 privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și a
statului de funcții
ții pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Ulieș, jud. Harghita,
aprobata cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 38339/34669/31648/2013
Avizul favorabil al Comisiei pentru activități
activită economico-financiare
Avizul favorabil al Comisiei pentru activități
activită social – culturale, culte, învățământ,
învă
sănătate,
sport, familie și protecția copiilor
Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția
protec
mediului și turism
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 33691/2018
Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 275/09.05.2018
275/09.05.2
prin
care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială
administrativ
îl
poate avea, potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor
unor măsuri financiare,
financiare cu modif.
şi compl. ulterioare, respectiv 15 posturi.
Prevederile art. 2 al. (3), art. 100 și art. 107 al. (1) lit. c). din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 5 din OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscalfiscal
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
Având în vedere prevederile III. lit. b). din Capitolul I și IV. lit. a). din Capitolul II din anexa VIII
din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Art. 1 și art. 2 din Anexa I din Ordinul președintelui ANFP privind aprobarea listei
documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale
Naţionale a Funcţionarilor Publici,
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precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi
pentru aprobarea modelului - cadru de stat de funcţii
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), ale art. 45
45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Ulieș,
Ulie Judeţul
ţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.. Aprobarea modificării Anexei 1 și 2 din HCL nr. 25/2013pentru
pentru aprobarea
structurii organizatorice, a numărului de posturi, a tabelului nominal privind
transformarea unor posturi şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ulieș,
ș, judeţul
judeţul Harghita, în sensul modificării Organigramei și a Statului
de funcții ale Primăriei
ăriei Comunei Ulieș,
Ulie fără
ără a se modifica numărul de posturi aprobat,
astfel:
•

Înființarea
țarea compartimentului juridic și a postului de consilier juridic clasa I grad
profesional asistent.

•

Serviciul social se va reorganiza, astfel se va schimba denumirea acestuia în
compartiment asistență
asisten socială și de stare civilă și se va numi funcționarul public
Kulcsar Eva potrivit art. 100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor
func
publici, cu modificările și completările
ările ulterioare, deoarece nu i se modifică
atribuțiile
țiile cu mai mult de 50%, aflată
aflat în momentul de fațăă în serviciul social, cu
funcție publicăă de referent, grad profesional asistent.

•

Înființarea compartimentului
mpartimentului de urbanism și patrimoniu comunal, cu un post
vacant funție publicăă consilier, clasa I, grad profesional asistent.

•

înființarea
țarea compartiment serviciu public și gospodărie
gospodărie comunală,
comunal cu un post
contractual de referent, debutant.

•

înființarea compartiment
partiment de cadastru cu o funcție
func publicăă vacantă de execuție,
execu
consilier, clasa I, grad profesional asistent.

•

Desființarea
țarea funcției publice vacante din compartiment agricol, referent, clasa III
grad profesional asistent.

•

Desființarea
țarea funcției publice de execuție,
e
ție, referent, clasa III, grad profesional
superior din compartiment contabil.

•

Înființarea
țarea compartiment taxe și impozite cu două
două posturi. Se vor înființa
înfiin două
funcții
ții publice, de referent, clasa III grad profesional asistent în care se va numi
Gabos Olga și Kolumban Erzsebet de la compartimentul contabil.

•

Transformarea funcției
ției contractuale de referent din cadrul compartimentului
agricol în funcția
ția publică,
public consilier, clasa I, grad profesional debutant.
debutant
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Art. 2. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Comunei Ulieș,
Ulie Judeţul
ţul Harghita va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. – Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Agenţiei
Naţionale
aţionale a Funcţionarilor Publici, se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare, și se va
comunica tuturor funcționarilor
ționarilor și angajaților Comunei Ulieș precum și tuturor persoanelor
vizate în mod direct de prezenta Hotărâre.

Președintele
ședintele ședinței
Bara Sandor

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții
atribu de secretar
Kulcsar Eva

