ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 35/2019
privind reorganizarea şi aparatului de specialitate
al primarului comunei Ulieș, judeţul Harghita

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Referatul de aprobare a Primarului Comunei Ulieș nr. 207/S/22.07.2019; Proiectul de
Hotărâre nr.: 208/S/22.07.2019; Raportul compartimentului de specialitate nr.:
219/S/28.08.2019; Avizul de legalitate nr.: 225/S/04.09.2019; Avizul comisiei de specialitate
nr.: 231/S/12.09.2019;
Hotărârea nr: 35/2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei
Ulieș, judeţul Harghita avizat de ANFP cu avizul nr. 33691 conexat cu 30741/2018;
Hotărârea nr. 46/2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș;
Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 217/04.04.2019 prin
care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială 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 măsuri financiare, cu modif.
şi compl. ulterioare, respectiv 15 posturi.
Având în vedere prevederile legale:
Art. 405, art. 408, art. 409 și art. 518 respectiv art. 610 și art. 611 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
Art. III. din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 5 din OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, 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. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și
completările ulterioare;
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Art. 30, art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 al. (3) lit. c)., art. 139 şi art. 196 al. (1) lit. a). coroborat cu art. 199 din
OUG nr.: 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al Comunei Ulieș emite prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Aprobarea proiectului de Hotărâre
(1) Se aprobă proiectul de hotărâre 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,
judeţul Harghita, în sensul modificării Organigramei și a Statului de funcții ale
Primăriei Comunei Ulieș, fără a se modifica numărul de posturi aprobat, astfel:
a). Funcția publică generală de Secretar al unităţii administrativ-teritoriale se
transformă în Funcția Publică specifică de Secretar General al unității
administrativ-teritoriale
b). înființarea în compartimentul de asistență socială și de stare civilă a posturilor
contractuale de: Asistent social, Asistent medical comunitar, Mediator sanitar,
Consilier școlar și Mediator școlar.
c). Compartimentului de Urbanism și Patrimoniu Comunal se redenumește
Compartiment Achiziții Publice, postul de Consilier asistent se transformă în
Consilier achiziții, grad profesional debutant.
d). Transformarea funcției publice vacante de referent asistent clasa III din cadrul
compartimentului contabil în funcția publică de consilier debutant clasa I.
e). Transformarea funcției publice vacante de referent asistent clasa III din cadrul
compartimentului agricol în funcția publică de referent de specialitate debutant
clasa II și constatarea vacanței temporare a acestuia.
(2) Anexele nr. 1 Organigrama şi anexa nr. 2 Statul de funcții fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Dispoziții executorii
(1) Primarul Comunei Ulieș, Judeţul Harghita va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin intermediul aparatului de specialitate.
(2) Primarul va emite dispozițiile necesare privind numirea și încadrarea persoanelor
vizate de prezenta Hotărâre.
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(3) Secretarul General va asigura comunicarea prezentei Hotărâri persoanelor vizate și
instituțiilor îndreptățite în acest sens.
Art. 3. Calea de atac și natura juridică
(1) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30
de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii
prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30
de zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita.
(2) Prezentul act este un act administrativ individual.
Art. 4. Comunicarea Hotărârii
(1) Secretarul comunei va comunica prezenta Hotărâre Instituției prefectului județului
Harghita, a tuturor membrilor aparatului de specialitate și Primarului Comunei Ulieș
în termenul prevăzut de lege. Prezenta Hotărâre se afișează la sediul Primăriei
comunei Ulieș și pe pagina de internet al Comunei Ulieș.

Președintele ședinței
Tóth Albert

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții de secretar
Fazakas László

