
 1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACU 

HOTĂRÂREA NR. 07 / 2016 

privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii  

al aparatului de specialitate al primarului comunei Racu  

 
Consiliul local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară pe data de  28 
ianuarie 2016, convocată prin dispoziţia primarului nr.  14  /2016. 
Având în vedere : 

- expunerea de motive înaintată de primarul comunei RACU , 
dl.Császár Attila și proiectul de hotărâre inițiat de acesta; 

- raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Racu; 

- rezultatul concursului organizat pentru promovarea în grad 
profesional al unor funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Racu. 

Potrivit prevederilor : 
- art.107 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 
și completările ulterioare;   

- Hotărârea de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Prefectului – județul Harghita nr. 17/2016 privind 
stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2016 la nivelul 
unităților administrativ teritoriale din județ. 

Cu respectarea Hotărârii Consiliului local Racu nr. 06 din 2016 privind 
aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2016, precum şi al 
estimărilor pe anii 2017-2019 . 

În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de art.11 alin (1) a Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare. 
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În temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 45 şi ale art. 115 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama potrivit anexei nr.1 şi statul de funcţii potrivit 
anexei nr.2 al aparatului de specialitate al primarului comunei Racu pe anul 
2016. 
  
Art.2.  Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 
Art.3.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul comunei, 
d-l Császár Attila. 
 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Racu ; 
 Populației prin afișare la sediul primăriei și publicare pe site-ul 

www.racu.ro; 
 Spre știință : Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 
 
Președintele ședinței,   Contrasemnat, Secretar 
       Csutak Dénes       Máthé Melinda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 07 

Adoptată în ședința din data de 28 ianuarie 2016 

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 

http://www.racu.ro/
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