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                                                                        H O T Ă R Â R E                           
privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul
de specialitate al Primarului comunei Chișlaz
                     
                    Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții
și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chișlaz inițiat
de domnul Bezi George Dorin,primarul comunei,                     
                     Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei,înregistrat la nr.5700
din 15 decembrie 2020,
                      Văzând  raportul de  specialitate înregistrat la nr.5701 din 15 decembrie 2020 și
raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
                     Ținând seama de prevederile art.158,art.406,art.407,art.409,art.539,art.540 ,
art.541,art.544 alin.(1) lit.h) și art.546 lit.k)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
                     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.c),art.139 alin.(1) și ale
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgtență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
                     Consiliul local al comunei Chișlaz,întrunit în ședință ordinară,

                                                                      H O T Ă R Ă Ș T E :
                    Art.1.–Înființarea funcției de conducere de administrator public, urmând ca numirea
în funcție a  acestuia să se  facă prin  dispoziția  primarului,care are  ca anexă un contract  de
management .Contractul de management al administratorului public nu poate depăși durata
mandatului primarului în timpul căruia a fost numit.
                  Art.2.-Înființarea cabinetului primarului ca și compartiment distinct,cu un post de
consilier pe durata mandatului primarului.
                  Art.3.–Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chișlaz,conform Anexelor nr.1 și 2,care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.4.-Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chișlaz, prin
aparatul de specialitate.
                 Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică:

-Domnului Bezi George Dorin,primarul comunei;
-Instituției Prefectului-județul Bihor;
-Agenției Naționale a Funcționarilor publici.         

             Președinte de ședință,
                 Mihai Kosztandi     
                                                                                                                           Contrasemnează,
                                                                                                                           Secretar general ,
                                                                                                                                Ioan Tiriteu  
                Nr.60  din 21 decembrie 2020.




