ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ARCHIŞ
CONSILIUL LOCAL ARCHIŞ

HOTĂRÂREA nr.82
din 31.10.2019
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate
al primarului comunei Archiş pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru ordinară în data de 31.10.2019, ora
900 , fiind prezenţi un număr de 8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor
consiliului local fiind de 11.
AVÂND ÎN VEDERE :
Proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de
comisia de specialitate a Consiliului Local ;
Prevederile art.370 alin.(1) , alin.(2) lit.a) şi b), alin.(3) lit.h), art.390, art.406, art.502, art.610
alin.(1) , art.611şi art.612 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ;
Prevederile art.129 alin. (1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
Adresa nr.3341/17.04.2019 a Instituţiei Prefectului Judeţul Arad;
Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr.303/2019 de stabilire a numărului maxim de posture pentru
anul 2019 .
Votul ,, pentru ” a 8 consilieri
În temeiul art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă transformarea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei Archiş în
funcţia publică de conducere specifică de secretar general al unităţii administrativ – teritoriale Archiş.
Art.2. Se aprobă înfiinţarea Compartimentului Juridic în cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Archiş, compartiment constituit dintr-un post aferent funcţiei publice de execuţie
de consilier juridic grad profesional asistent .
Art.3. Se aprobă mutarea şi transformarea postului de natură contractuală de consilier juridic gr.II
subordonat Consiliului Local în funcţie publică de execuţie de consilier juridic grad professional asistent
la Compartimentul Juridic al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Archiş .
Art.4. Se aprobă redefinirea Compartimentului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Archiş în Compartimentul Urbanism şi Achiziţii Publice .
Art.5. Se aprobă transformarea postului de natură contractuală de Inspector de specialitate grad
profesional I A care are în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% , din cadrul
compartimentului Urbanism şi Achiziţii Publice din Aparatul de specialitate al Primarului comunei
Archiş în funcţie publică de execuţie de Consilier achiziţii publice grad profesional principal .
Art.6. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului
comunei Archiş, judeţul Arad, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad .
- A.N.F.P. Bucureşti .
- Primarului comunei Archiş .
- Se afişează la panoul publicitar..
- Se anexează la dosarul special de şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DENUŢ ANDREI

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR
ANTA GHEORGHE - FLORIN

