
HOTĂRÂREA NR. 36
din 29 Septembrie 2022

 privind transformarea functiei publice generale de secretar al unitatii administrativ-
teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin,

Analizând:

Referatul nr. 2356 din 27.09.2022 prin care se propune stabilirea funcţiei publice specifice de
secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin transformarea functiei
publice  generale  de  secretar  al  unitatii  administrativ-teritoriale,  respectiv  al  subdiviziunii
administrativ-teritoriale si modificarea în mod corespunzător a Statului de funcţii al acestei
instituţii

Avand in vedere :

• prevederile art. 611 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul
Administrativ, potrivit cărora "Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de
zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura organizatorică prin care
se  stabileşte  funcţia  publică  specifică  de  secretar  general  al  unităţii/subdiviziunii  administrativ-
teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ-teritoriale,
respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale"; 

• art. 409 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

• dispoziţiile  art. 129 alin. (3) lit.  c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
potrivit cărora în exercitarea atribuţiilor privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie,
precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice
de  interes  local  şi  ale  societăţilor  şi  regiilor  autonome  de  interes  local,  consiliul  local  "aprobă,  în
condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale
regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de
interes local şi statul de funcţii al acestora"



În temeiul  prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art.139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

    

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1  –  Se  aprobă  stabilirea  funcţiei  publice  specifice  de  secretar  general  al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin transformarea functiei publice generale de
secretar al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale
si modificarea în mod corespunzător a Statului de funcţii al acestei instituţii.

Art.2  –  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  desemnează
Primarul Comunei Ciclova Romana, domnul Golu Mircea-Catalin.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică la Instituția Prefectului – Județul Caras Severin si
Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

              Presedinte de sedinta                                       Contrasemneaza secretar

                Vuc Nicolae-Cosmin                                                     Becker Veronica






