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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea ștatului de funcții  al aparatului de specialitate al Primarului 

Orașului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de  28.04.2022; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  nr. 20.398/18.04.2022 al  Primarului Orașului Mizil; 

- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr.20.529/19.04.2022; 

- Raportul nr. 20.174/14.04.2022  întocmit de inspectorul din cadrul 

Compartimentului resurse umane; 

- Referatul nr. 19.883/11.04.2022 al  Șefului Serviciului DIAMPE; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Mizil; 
-prevederile art.409 alin.(1) și (3), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art.III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 

financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.136, art.139 alin.(1) și 
alin.(5) lit.a) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Â R E: 
  

Art.1. Se aprobă  transformarea funcţiei publice  de execuție de consilier (ID post 

453659), clasa I, grad profesional asistent în  funcţie publică de execuţie  de inspector, 
clasa I, grad profesional superior din  cadrul Serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, 
mediu şi proiecte europene din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil, 

Art.2. Se aprobă  statul de funcții modificat conform art.1,  anexa la prezenta 

hotărâre. 
 Art.3.  Compartimentul resurse umane din aparatul propriu de specialitate al 

Primarului Oraşului Mizil va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil  în şedinţa ordinară  din data de 28 Aprilie2022 
cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de  17 voturi 
pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi  17 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 










