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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 7 din 27 ianuarie 2023  

Privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Lugașu de Jos.  

 
 Având în vedere, Referatul de aprobare nr.320 din 20 ianuarie 2023 cu privire la  modificarea 

organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lugașu de Jos, prezentat 

de primarul comunei Lugașu de Jos, precum și raportul de specialitate nr. 321 din 20 ianuarie 2023,  

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

 Ținând cont de : 

- prevederile art. III, art. V și art. VI din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 405, 407 și art.518 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa nr.3134/28 martie 2022, emisă de Institutia Prefectului – Judejul Bihor cu priviere la numărul 

maxim de posturi, respectiv 34 de posturi la nivelul comunei Lugașu de Jos;   

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Lugașu de Jos nr.44 din 13 mai 2020 privind modificarea  

Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lugașu de Jos, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. a), art. 139 alin. 1 precum și 

a art.196 alin.(1) lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

Consiliul Local al comunei Lugașu de Jos,  

 

     H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

Art.1.-   Incepând cu 1 februarie 2023 șe înființează postul vacant funcție publică de execuție de clasa 

I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului și se defințează 

postul vacant  de consilier al primarului  tr.1. studii S din cadrul Cabinetului demnitarului .  

Art.2.-  Incepând cu 1 februarie 2023 se  modifică Organigrama și a Statul de Funcții al aparatului 

de specialitate al primarului  comunei Lugașu de Jos, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, 

            Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  SOCOL Mariana,  secretar 

general al comunei Lugașu de Jos. 

            Art.3.–  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Bihor, 

- la dosar. 

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                                        Mihai FEKETE         

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 12                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,   

Nr. total consilieri prezenți 12                                                                                                                                 Mariana SOCOL            
Adoptată cu un nr. voturi: pentru 12                
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