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 HOTĂRÂREA NR. 43/2020 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului public de gospodărie 

comunală şi aparatului de specialitate al primarului 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din 28 iulie 2020, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 3953/2020 şi raportul 

nr.3965/2019 întocmit de către Compartimentul resurse umane, salarizare, 

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

administrarea domeniului public şi privat, agricultura, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

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

privind Codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului public de 

gospodărie comunală prin desfiinţarea a trei posturi de muncitor necalificat şi un post de muncitor 

calificat. 

 Art. 2. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului prin înfiinţarea "Compartimentului apa-canal-curățenie domeniul public", 

în cadrul Direcţiei tehnice. 

 Art. 3. În cadrul Compartimentului apa-canal-curățenie domeniul public se înfiinţează trei 

posturi de muncitor necalificat şi un post de muncitor calificat. 

 Art.4. Persoanele ale căror posturi au fost desfiinţate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre vor 

fi încadrate pe bază de contract individual de muncă la Compartimentul apa-canal-curățenie 

domeniul public. 

 Art.5. Primarul oraşului Copşa Mică, prin Compartimentul resurse umane, salarizare, va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Adoptată în  Copşa Mică la 28 iulie 2020 

 

  

             Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează 

 

             Comiza Cornel Secretar general 

       Şerban Dorin 
 

 
 

Difuzat: 5 ex. 

1 ex. primar 
1 ex. dosar 

1 ex. Inst.Prefectului 

1 ex. resurse umane 
1 ex. SPGC 

Red.dact. S.D. 
 

 

 


