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COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL
NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260
tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034
E-mail: primarianusfalau@yahoo.com

H O T A R Â R E A NR. 41
DIN DATA DE 8 AUGUST 2019

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Nușfalău
Consiliul local al comunei Nușfalău:
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comnei Nușfalău;
- raportul compartimentului de specialitate ;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- Prevederile art.III și VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precm și
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modficiările și completările
ulterioare;
- prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 coroborate cu
art.610 și art.611 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău, conform anexelor
nr. 1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În anexa nr.1 și nr. 2 se va trece funcția specifică de conducere de ”secretar
general al unității administrative teritoriale Comuna Nușfalău” în loc de funcția
publică de conducere de ”secretar al unității administrative – teritoriale”, iar la
nr.crt.10 se va trece ”consilier achiziții publice” în loc de ”Inspector”, în cadrul
compartimentului de achiziții publice”.
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Art.2. În toate actele administrative emise sau adoptate până la data
prezentei hotărâri denumirea ”secretarul comunei” se înlocuiește cu
denumirea ”secretarul general al comunei”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul
comunei.
Art.4.Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Compartiment Buget –Contabilitate – Resurse umane;
- A.N.F.P;
- www.primarianusfalau.ro;
- Dosarul ședinței.

PREȘEDINTE ,

FORIZS LASZLO

Contrasemnează :
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
RAD MARIA-ELISABETA

