
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL 

AL 

Comunei Ciurila 

JUDETUL CLUJ 

privind aprobarea ORGANIGRAMEI si al STATULUI DE FUNCTII pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Ciurila pentru ANUL 2022 

Avind in vedere: 

Consiliul Local al comune~l~~LA 
intrunit in sedinta de lucru din .. L.6(..2022 

- referatul de aprobare a domnului primar privind aprobarea/modificarea organigramei si 
statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului; 

-referatul de specialitate cu nr./:J(; / /ft·O/lOt/,ta compartimentului de resort 
-drepturile conferite de prevederile art 129, alin. 2, lit.a, alin.3, lit c, privind Codul 
Administrativ prin care consiliul local aproba in conditiile legii la propunerea primarului, 
infiintarea organizarea si statul de functii al papratului de specialitate al primarului; 
- prevederile art. Ill, din O.U.G. nr. 63/201 0, pentru modificarea si completarea Legii nr. 
273/2006, privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri 

financiare; 
-0rdinul Prefectului judetului Cluj, nr. 569/2020 privind aprobarea numarului maxim de 
posturi pentru unitatile administratiei publice locale, numarul de posturi determinat 
potrivit anexei din O.U.G. nr. 63/2010, a fost de 17 si posturi de soferi pentru autobuze si 

microbuze scolare primite in baza OUG. nr 115/2011, 1 (unu)post 
-prevederile art. 405, 407, 409, alin. 1, 2, si 3, din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completrile ulterioare; 
Vazind AVIZUL FAVORABIL al c omisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

pentru PROIECTUL DE HOTARARE 
In temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin.1 lit.a, din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completrile ulterioare; 

HOT AR ASTE: 

ART.1. Se aproba Organigramei si Statul de functii incepand cu data de 

01.01.2021, conform prevederilor art. 129, alin. 2, lit.a, alin.3, lit c, astfel: 
a) post vacant contractual de executie ,,agent de paza" ramas vacant prin demisie 

b) post vacant functie publica -referent Ill, comp. ISU(ramas neocupat) 
ART.2. Se aproba Organigram a aparatului de specialitate al primarului c omunei 

Ciurila conform An exei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta Hotarare 
ART.3. Se aproba Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului 

com unei Ciurila c onfot'm Ane x ei nr. 2, ce f ac e parte integranta din prezenta Hotarare 



ART.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei HOTARARI se incredinteaza primarul 
comunei Ciurlla si secretarul general pentru comunicarea prezentei in termen legal, 

primarului comunei, lnstitutiei Prefectului Judetul Cluj, Agentiel Nationale a Functionarilor 
Publici, compartimentului juridic, compartimentului financiar -contabilitate si se va 

publica pe pagina de internet www.comunaciurila.ro 

PRE~EDINTE SEDINTA DE CONSILIU 

MOC~ Yalentin 
~ 

TOTAL CONSILIERI ALES1_ 11 
TOTAL PREZENTI 
VOTURI nPENTRU" 
VOTURI ,,IMPOTRIVA" 

ABTINERI 

CONTRASEMNEAZA 
Secretar general 
POPA AURELIA 




