
R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

                                                                                                                   

HOTĂRÂREA  NR. 46 

din 21.10.2019 

privind aprobarea modificării Organigramei  și Statului de funcții  

al aparatulului de specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș  

 

Consiliul Local Cenad; 

Având în vedere: 

• Raportul privind expunerea de motive a secretarului comunei Cenad; 

• Referatul primarului comunei Cenad  de aprobare a raportului; 

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

În temeiul prevederilor: 

- art.155, alin.5, lit.e, art.406, art.407, art.610, art.611 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ;  

În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1.- Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cenad, județul Timiș , conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 

Art.2.- Se aprobă ca functia publică generală de secretar al unității administrativ teritoriale să fie transformată 

în funcția publică specifică de secretar general al unității administrativ–teritoriale  și introdusă în statul de 

funcții , în mod corespunzător;  

 

Art.3.- Se aprobă ca funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 

Compartimentului Achiziții Publice să fie transformată în funcția publică de Consilier achiziții publice, Clasa I- 

grad profesional debutant și introdusă în statul de funcții,  în mod corespunzător;  

 

Art.4.- Se aprobă transformarea postului de natură contractuală de execuție  de Consilier grad  I , în funcția 

publică de execuție de Consilier, Clasa I, grad profesional-principal din cadrul Compartimentului agricol și 

introdusă în statul de funcții,  în mod corespunzător;  

 

Art.5.- Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri privind reîncadrarea personalului de la art.1, art.2 și art.3 se 

face prin Dispoziția primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

 

Art.6.- Hotărârea se comunică: 

- Instituției Prefectului Judeţul Timiş-Direcția controlul legalității actelor și 

contencios administrativ; 

- Compartimentelor de specialitate; 

- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 

- Publică prin afişare. 

 

 

 

                Președinte de ședință,                                              Contrasemnează, 

                            Cornut Gheorghe                                                      SECRETAR, 

                                                                                                           Marianuț Miroslav 

 


