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HOTĂRÂRE NR. 12 / 28.01.2021
cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de

specialitate al Primarului Orașului Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,
Examinând  Referatul  de  aprobare  nr.703/20.01.2021  al  Primarului  Orașului  Sovata,  în

calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr.706/20.01.2021 al Serviciului Economic prin care se

propune aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Sovata;

Având în  vedere vacantarea  unui  post  de  inspector  de  specialitate  II  în  cadrul  Parcului
Ecoturistic Drumul Sării;

 Ținând cont de H.C.L. nr. 142/21.12.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a dispozițiilor Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, începând cu data de 01.01.2018 precum și de H.C.L. nr. nr.81/30.07.2020 cu privire la
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului
Sovata;

Văzând avizul Comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„a”, alin.3 lit.„c”, art.139 alin.1, respectiv art.196

alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  modificarea  Organigramei  și  a  Statului  de  funcții  al  aparatului  de
specialitate al Primarului Orașului Sovata, astfel: 

Transformarea  postului  contractual  de  execuție  de  Inspector  de  specialitate  grad
profesional  II cu studii superioare în cadrul în structurii Parcului Ecoturistic Drumul Sării în post
contractual de execuție de Referent cu studii medii grad profesional IA.

Art.2. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului
Sovata, prin aparatul de specialitate. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Serviciul Economic;

                     -       Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul  Primăriei.           
 

Președinte de ședință,
                                                                                      Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 28 ianuarie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.                       
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