
 

         ROMÂNIA 

JUDEŢUL  HARGHITA 
   ORAŞUL  BORSEC 
  CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 75 / 2020 

Privind aprobarea structurii organizatorice 

şi  a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului şi 

serviciilor publice subordonate 
 
 

 

           Consiliul local orășenesc   Borsec. 
 

         Având în vedere  inițiativa ordonatorului principal de credite, raportul 
de specialitate al compartimentului resurse umane-salarizare din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Borsec, prin care este prezentată 

efectuarea modificărilor în cadrul structurii organizatorice a UAT Orașul Borsec 
înregistrată sub nr.106/2020, Referatul de aprobare  înregistrată sub 

nr.110/2020. 
 
          Luând în considerare  prevederile art.158, art.540, art.544 alin.(1) 

lit.h), art.546 lit.k) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  Ordinul nr.225/18.05.2020, emis de Instituția Prefectului 

Județului Harghita, privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 

2020 la nivelul unității administrativ teritoriale Borsec-județul Harghita, 

prevederile art.III alin.2 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare,  art.VI pct.3 din 
OUG nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, care precizează ,,În cazul în care 

unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanțate 

din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau 

indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci 
numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după 
caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte.", prevederile 

Legii nr.153/2017, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, Legea  nr.5/2020 

privind bugetul de stat pe anul 2020, Hotărârea  Consiliului Local orășenesc 
Borsec  nr.12/2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020, cu 

modificările ulterioare 
 

           Luând în considerare avizul de aprobarea al comisiei pentru 

administrația publică locală, juridică, socială. 
 

         În temeiul dispozițiunilor  art.133(1), art. 129 (2) lit.a) , art.129 (3) 

lit.c), art.139(4), lit.c)  art.196 alin.(1)  lit. a), art.197  Ordonanței de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 
    



                 Art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor 

administrației publice locale și pentru modificarea art.151(3) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
           Art.1  Se aprobă începând cu 01 octombrie 2020 structura 

organizatorică şi statul de personal ale aparatului de specialitate al primarului şi 

serviciilor publice subordonate , conform anexei nr.1 şi nr.2. care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
            Art.2 Prin modificările intervenite în structura organizatorică, UAT 
Borsec se  încadrează în plafonul cheltuielilor de personal aprobate în bugetul 

local pe anul 2020. 
 

           Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
prevederile  Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2019 pentru aprobarea structurii 

organizatorice și statului de funcții ale aparatului de specialitate și serviciilor 

publice subordonate ale orașului Borsec, jud. Harghita. 

  
          Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 

încredințează Ordonatorul principal de credite în colaborare cu  biroul financiar – 
economic, compartimentul resurse umane salarizare din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 
 

           Art.5. Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la 

sediul primăriei orașului Borsec, județul Harghita 
 

          Art.6. Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se  înaintează: 

                             - Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                     - Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.                 

 
 

         Borsec la  16   septembrie 2020      
 
 

   
        
                 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


