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HOTĂRÂREA NR. 83/2022 

privind modificarea şi aprobarea organigramei şi statului de functii ale aparatului de 

specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate 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 noiembrie 

2022, 

            Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 6709/2022 şi raportul 

nr. 6805/2022 întocmit de Compartimentul Resurse umane, 

            Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii şi a 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

 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 completările 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 modificările şi completările ulterioare, 

      
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

al primarului, dupa cum urmeaza: 

a) Se înfiinţează funcţia publică de conducere de director în cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială; 

b) Se transformă postul contractual de asistent social în funcţia publică de execuţie de 

consilier, grad profesional debutant la Direcţia de Asistenţă Socială, Compartimentul 

Asistenţă socială şi autoritate tutelară; 

c) Se desfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la 

Compartimentul Resurse umane, salarizare; 

d) Se desfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la 

Compartimentul Gospodărire şi transport. 

 Art. 2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 

şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa 

Mică, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.   

 

Adoptată în oraşul Copşa Mică la data de 29 noiembrie 2022. 

 

 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

MUZSNAI Melinda          Secretar general 

  ŞERBAN Dorin 

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

Red.dact. Ş.D.   

 


