ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 46/2018
cu privire la modificarea Statului de funcţii și Organigramei
Primăriei comunei Ozun
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 mai 2018,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Compartimentului de
specialitate, precum raportul Comisiei de specialitate, şi avizul Secretarei comunei,
în conformitate cu Ordinul nr. 105/11.05.2018 al Prefectului jud. Covasna privind
stabilirea numărului maxim de posturi prevăzut de O.U.G. nr. 63/2010 la nivelul judeţului
Covasna,
ţinând cont de art. XVI alin. (2) din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
în baza prevederilor:
- art. 107 alin. (2) lit. ”b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare,
- Nota de control nr. 1 din 14.03.2018 al I.S.U. Covasna, coroborat cu art. 27 din
Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,
în temeiul art. 36 alin. (2) , lit. "a" coroborat cu alin. (3) litera “b”, respectiv art. 45
alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Ozun, aprobată prin anexa nr. 1 la H.C.L. 12/2018, in conformitate cu
anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei Ozun, aprobată prin anexa nr. 2 la H.C.L. 12/2018, in conformitate cu anexa nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezentei hotărâre intrării în vigoare la data de 1 iunie 2018, dată la care îşi
încetează aplicabilitatea orice alte prevedere contrară.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul şi
secretarul comunei Ozun, respectiv de către Compartimentul relaţii cu publicul si resurse
umane.
Ozun, la 17 mai 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor
Difuzare:








1 ex. ANFP
1 ex. Primar
1 ex. Biroul financiar contabil
1 ex. afisare
1 ex. Compartimentul relații cu publicul și resurse umane
1 ex. Prefecturii jud. Covasna

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

