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Judetul  CARAS  SEVERIN 
Comuna  EFTIMIE  MURGU 
-Consiliul  Local – 

HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea funcției publice de conducere specifică de secretar general 
al comunei Eftimie Murgu prin transformarea funcției publice de conducere 
generală de secretar al comunei Eftimie Murgu, modificarea organigramei si 

a statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EFTIMIE MURGU, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  31 octombrie 2019, fiind prezenți un număr de 10 
consilieri din total 11 în funcție, 
Având în vedere : 

- Prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României; 
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Eftimie Murgu 

înregistrat sub nr. 4/23.10.2019; 
- Referatul secretarului comunei Eftimie Murgu înregistrat sub nr. 

1587/22.10.2019; 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. c), art. 385 alin. (3), art. 

390 alin. (2) , art. 407, art. 409 alin. (1) și art. 611 alin. (1) – (3) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Eftimie 
Murgu;  

- prevederile art. 139 alin. (1) potrivit căruia cvorumul necesar pentru 
adoptarea hotărârii este votul favorabil al majorității simple a 
consilierilor locali ; 
În temeiul art. art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, adoptă următoarea 
HOTĂRÂRE  : 

 
Art.1. – Se stabilește funcția publică de conducere specifică de secretar 
general al comunei Eftimie Murgu prin transformarea funcției publice de 
conducere de secretar al comunei Eftimie Murgu, modificarea organigramei 
si a statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei. 



Art. 2 – Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Eftimie Murgu, conform anexei nr. 1 parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
Art. 3 – Se  aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Eftimie Murgu conform anezei nr. 2, parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
Art. 4 –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Eftimie Murgu. Reîncadrarea în funcția specifică de 
Secretar general al comunei Eftimie Murgu, județul Caraș Severin, se va face 
cu menținerea drepturilor salariale prevăzute în Legea – cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare in termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari. 
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Primarului comunei Eftimie Murgu; 
- Compartimentului buget – contabilitate din aparatul de specialitate al 

primarului; 
- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
- Instituției Prefectului Județul Caras Severin. 
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