ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Mizil începând cu data de 01.04.2022
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2022;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 18.056/18.03.2022, prezentat de domnul Negraru Silviu
Călin, Primarul Orașului Mizil;
- Avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 18.123/21.03.2022;
- Raportul nr. 17.690/15.03.2022
întocmit de inspectorul din cadrul
Compartimentului resurse umane;
- Adresa nr. 2549/03.03.2022 a Șefului Serviciului public comunitar local de
evidență a persoanelor Mizil;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- Prevederile art.370 alin.(1)-(2), art.405, art.409 alin.(3), lit.b) din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.31 alin.(2) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 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 vacante de consilier, clasa I, grad
profesional principal (S) în consilier, clasa I, grad profesional debutant (S) din cadrul
Serviciului Public de Evidenţa a Persoanei din aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Mizil,
Art.2. Se aprobă Organigrama și statul de funcții modificat conform art.1,
începând cu data de 01.04.2022, anexe la prezenta hotărâre.
Art.3. Compartimentele de specialitate din aparatul propriu de specialitate al
Primarului Oraşului Mizil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă
CONSILIER
Dl.Ana Nicolae - Cristian

Contrasemnează
Secretar general UAT,
jr. Tănase Loredana

Mizil, 28.03.2022
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Mizil în şedinţa ordinară din data de 28 Martie
2022 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 vot împotrivă, din numărul total de 17 consilieri în funcţie şi 16 consilieri prezenţi la şedinţă.

