
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÎLNIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 2/2012
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Căpîlniţa

Consiliul Local Căpîlniţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 03.02.2012  
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 55/22.12.2011 privind aprobarea modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Căpîlniţa,
- Expunerea de motive nr. 55/2011, înaintată de către primarul comunei Căpîlniţa;
- Raportul juridic nr. 55/2011 al secretarului comunei Căpîlniţa, 
- Avizul favorabil Nr. 2/2012 al Comisiei de dezvoltare economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism;
- Avizul favorabil Nr. 1/2012 al Comisiei de activităţi social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
- Dispoziţia primarului comunei Căpîlniţa nr. 539/19.12.2011 privind angajarea unui asistent personal;
- Hotărârea nr. 35/2010 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Căpîlniţa;
- Hotărârea nr. 31/2011 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Căpîlniţa;
- Avizul nr. 489241 din 11.08.2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
- Acordul scris nr. III/C/9/30877/2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind 

angajarea ca asistent personal al D-nei Benedek Zsuzsánna, înregistrată la Primăria comunei Căpîlniţa sub nr. 2667/13.12.2011.
În conformitate cu  prevederile:
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. XVI. al Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art. 35 – art. 42 a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,
- art. 10 – art. 12 al Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat,
- art. III, alin. 2) din OUG nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art. 5 lit. a), art. 6 alin. 1), art. 7 alin. 2) şi art. 10 alin. 1) şi 2) coroborat cu prevederile art. 11 şi art. 33 al Legii nr. 284/2010, 

Legea –cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 1, art. 4 alin. 1) şi alin. 2) al Legii nr. 285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- art. III, pct. B al Normei Metodologice din 13/01/2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2011 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi alin. (2) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2) lit. a) şi alin. 3) lit. b) precum şi art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.     1.-   Se modifică Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei 
Căpîlniţa aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Căpîlniţa nr. 31/2011, care constituie Anexa nr. 
1 la prezenta hotărâre. 

Art.     2.-   Se modifică Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Căpîlniţa aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Căpîlniţa nr. 31/2011, care constituie Anexa nr. 
2 la prezenta hotărâre. 

Art.     3.  - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, secretarul 
comunei Căpîlniţa şi Compartimentul financiar-contabil, salarizare, impozite şi taxe

         Art.     4.  -   Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei Căpîlniţa, cu Compartimentul 
financiar-contabil, salarizare, impozite şi taxe şi cu Instituţia Prefectului judeţului Harghita.

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Căpîlniţa, în şedinţa ordinară din
 data de 03.02.2012, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr de 11 voturi din numărul total 

de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GYÖRGY ÁGOSTON

    SECRETAR, 
   Dobos Hajnalka
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