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HOTĂRÂREA NR. 21/2022 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Copşa Mică nr. 12/2022 şi aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 

publice infiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 
          Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 

2022, 

            Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 1692/2022 şi raportul 

nr. 1696/2022 întocmit de Compartimentul Resurse umane, 

            Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 406 şi art. 407 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

      
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al oraşului  Copşa Mică nr. 12/2022 privind 

aprobarea modificării organigramei şi a statului de functii ale aparatului de specialitate al  

primarului oraşului Copşa Mică prin infiinţarea a două funcţii publice de execuţie. 

 Art. 2. Se aprobă transformarea a două posturi contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, în două funcţii publice de execuţie, astfel: 

1. Funcţia contractuală de referent IA, din cadrul Compartimentului Buget-contabilitate se  

transformă în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior; 

2. Funcţia contractuală de consilier IA, din cadrul Compartimentului Buget-contabilitate se va 

transforma în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

Art. 3. Se aprobă înfiinţarea unui post contractual de consilier IA, contabilitate, cu fracţiune 

de normă de 1/2, în cadrul Serviciului public de gospodărie comunală Copşa Mică. 

Art. 4. Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Băcilă Ana, titular al postului 

transformat, menţionat  la art. 2, pct.1, se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii. 

 Art. 5. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice 

infiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, conform anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor 

publice infiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 7. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.   

 

Adoptată în oraşul Copşa Mică la data de 29 martie 2022 

 

 

 Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

        Butuc Titi-Nicu                                                                               Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Instituţia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. resurse umane 

Red.dact. Ş.D.   


