
 

ROMANIA                                                                             Nr. 63 din 19.12.2019                                                           
Judetul  CARAS  SEVERIN 
Comuna  Eftimie  Murgu  
- Consiliul  Local –                                

                                                   
H O T A R A R E 

 
privind modificarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu  
 

               
 
              Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta ordinara de 
lucru in data de 19.12.2019 ,  
               Vazand referatul de aprobare , raportul compartimentului de resort si 
raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 
                Luand  in considerare : 
-Prevederile Legii nr. 153/2017 ,Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
-Dispoziția primarului comunei Eftimie Murgu  nr.135 / 15.11.2019 privind 
incetarea contractului de munca/management al administratorului public; 
- Dispoziția primarului comunei Eftimie Murgu  nr.140 / 21.11.2019 privind 
incetarea contractului de munca al contabilului primariei; 
- Prevederile art. 610 alin. (1)  O.U.G. nr. 57/2019 ; 
              Tinand cont de prevederile art. 6(1) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica ; 

      În temeiul art. art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 
                                                 H O T A R A S T E : 
 
     Art. 1-  Se aprobă modificarea  organigramei si a statului de functii a 
personalului încadrat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Eftimie Murgu, ca urmare a vacantarii posturilor de contabil si administrator 
public , modificare intervenita in urma cererilor de incetare a activitatii in 
munca. Se modifica gradul profesional al functiei vacante de referent achizitii 
publice in consilier achizitii publice. 



 

          În anexa nr.1 este prezentat statul de funcţii al aparatului de specialitate 
a primarului comunei Eftimie Murgu, iar în anexa nr. 2 este prezentată 
organigrama, cele doua anexe modificate fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
   Art. 2-  Prezenta hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului Caras Severin , 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ,  compartimentelor de resort  si se 
va afisa la loc public ; 
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