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HOTĂRÂREA nr. 86
Din 21.12.2022

privind aprobarea statului de personal şi statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Abrămuț

   Consiliul Local al Comunei Abrămu , jude ul Bihorț ț , întrunit în edin ă ordinară la dataș ț
de 21.12.2022;

Analizând Referatul  de aprobare întocmit  de către  Primarul  comunei Abrămu  din careț
reiese necesitatea adoptării  unei hotărâri privind modificarea statului de personal şi statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Abrămu ;ț

În baza avizului Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Abrămu ;ț

Ţinând cont de prevederile  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum i deș
prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările i completările ulterioare;ș

Luând în considerare Referatul de aprobare emis de primarul comunei Abrămu , se impuneț
stabilirea funcţiei publice de execu ie  de  ț consilier achizi ii publice, clasa I, grad profesionalț
asitent  ,  prin  transformarea funcţiei  publice  de execu ie  de consilier,  clasa I,  grad profesionalț
asistent  din  cadrul  Compartimentului  Contabilitate,  conform  prevederilor  art.  392  alin.  (1)
coroborat  cu prevederile art.  610 din  OUG nr.  57/2019  privind Codul administrativ,  potrivit
căruia funcţia publică de execuţie care are în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai
mult  de  50%,  va  fi  transformată  în  funcţia  publică  publică  de  execuţie  de  consilier  achiziţii
publice, prin schimbarea denumirii funcţiei.

Doamna  Kinga-Andrea  MESE ANȘ  funcţionar  public  care  la  data  aprobării  structurii
organizatorice este numită în funcţia publică de execu ie de consilier, clasa I, grad profesionalț
asistent din cadrul Compartimentului contabilitate , func ie care implică desfăşurarea de activităţiț
de achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, va fi
numită în funcţia publică de  consilier achiziţii  publice,  clasa I, grad profesional debutant,  în
maximum  30  de  zile  de  la  aprobarea  modificării  structurii  organizatorice,  cu  menţinerea
drepturilor  salariale  prevăzute  în  Legea-cadru  nr.  153/2017,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
                

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) i ale art.ș
196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonan a de urgen ă nr. 57/2019 privind Codul administrativț ț ;

                
H O T Ă R Ă  T E :Ș
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                 Art. 1. Se aprobă statul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Abrămu , potrivit prevederilor legale, conform ț Anexei nr. 1, Anexei nr. 2,
Anexei nr. 3 i Anexei nr. 4ș , anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Biroul  de
contabilitate i secretarul general UAT;ș

                 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Agen ieiț
Na ionale a Func ionarilor Publici  Bucure ti,  Dosar cu hotărâri,  Primarului Comunei Abrămu ,ț ț ș ț
Biroului Finanţe, Compartimentul Contabilitate i se aduce la cuno tin ă publică.ș ș ț

         

           Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen iț ț
13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu .ț

                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 
        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘ Ș Ț                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR GENERAL
          Iutka-Elisabeta BISTRAN                                                       Mária TAKÁC S
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