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HOTARARE
Privind modificarea si completarea HCL Cordun nr. 114 din 20.12.2019 privind
aprobarea modificării statului de funcţii si organigramei aparatului de specialitate
al primarului comunei Cordun,judetul Neamt

Consiliul local al comunei Cordun,
Avand in vedere
- referatul de aprobare a d-lui primar Adrian Ciobanu, prin care propune
modificarea si completarea HCL Cordun nr. 114 din 20.12.2019 privind aprobarea
modificării statului de funcţii si organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei Cordun,judetul Neamt nr.420/17.01.2020 , raportul compartimentului de
specialitate nr.455/17.01.2020 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
-Adresa Institutiei prefectului -Judetul Neamt nr. 19392/14.01.2020, in registrata
la instuitutia noastra sub nr,. 517/21.01.2020
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică
- Prevederile art.14 și 15 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;- prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modficiările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19,
art.31, 36 alin.(3) şi ale art. 2, art.4, art. 12 ale Anexei nr. VII- Reglementări specifice
personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii,
ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a) și alin. (3) lit.c) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aproba modificarea si completarea HCL Cordun nr. 114 din
20.12.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii si organigramei aparatului
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de specialitate al primarului comunei Cordun,judetul Neamt, conform anexelor 1 si 2 ,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga prevederile anexei 1 si 2
ale hotararii mentionate
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Cordun, judetul Neamt.
Art.IV. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
ANTICI IOAN

CONTRASEMNEAZA
Secretar
MARTINAS MARIA

Nr.6 ;
Din 31.01.2020

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. …/2020
Nr.
crt.

Data
ZZ/LL/AN

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

0
1
2
3
1
1
Adoptarea hotărârii )
…/…/2020
2
2
Comunicarea către primarul comunei )
…/…/2020
3
3
Comunicarea către prefectul județului )
…/…/2020
4+5
4
Aducerea la cunoștință publică )
…/…/2020
4+5
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
…/…/2020
6
7
6
Hotărârea devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
…/…/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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