HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ciugud
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.05.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciugud, iniţiat de primarul
comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr. 3535/2020 al doamnei Ciorgovean Maria Mihaela
secretar general al comunei Ciugud cu atribuții în ceea ce privesc resursele umane;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii,
buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei,
comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,
ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
Văzând:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.29/2019 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciugud, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud
nr.125/2019;
- Dispoziția nr.84/2020 emisă de primarul comunei Ciugud privind promovarea
domnului Popoviciu Eugen, având funcția publică de polițist local în gradul profesional
asistent;
- Dispozițiile nr.123/2019 și nr. 65/2020, emise de primarul comunei Ciugud privind
reluarea activității de către doamna Suciu Mădălina Monica, respectiv doamna Muntean
Roxana-Maria;
- Dispoziția nr.61/2020 emisă de primarul comunei Ciugud privind modificarea
raportului de serviciu al domnului Dumitraș Nicolae - Cristian, prin transfer în interesul
serviciului;
Având în vedere prevederile:
-art. 129 alin. (2) lit. a), art. 129 alin.(3) lit. c), art.388 și art. 409 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-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 modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului Prefectului Județului Alba nr.183/2020 privind actualizarea numărului maxim
de posturi, pentru anul 2020, la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Alba;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare:
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică statul de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, și anume:
- la poziția cu nr. 10: funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad
profesional principal, nivelul studiilor superioare, la rubrica OBSERVAȚII se va radia
mențiunea de „suspendatˮ ca urmare a reluării activității de către doamna Muntean
Roxana Maria;
- la poziția cu nr. 11: funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad
profesional debutant, nivelul studiilor superioare, la rubrica OBSERVAȚII se va radia
mențiunea de „suspendatˮ ca urmare a reluării activității de către doamna Suciu Mădălina
Monica;
- la poziția cu nr. 18: la rubrica Numele/Prenumele/VACANT/temporar VACANT
după caz, se va trece VACANT;
- la poziția nr. 27: funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, nivelul
studiilor superioare, la rubrica GRADUL PROFESIONAL se va trece asistent, urmare a
promovării acestuia și numirii in funcția publică definitivă de polițist local.
Art.2. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Financiar-Contabil;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Consilier Magda Alexandru Adrian

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 29.05.2020
Nr.50
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie

