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H O T A R A R E 
 

 privind aprobarea statului de functii al primariei comunei Hidiselu de Sus 
 

Tinand cont de: 

-  Referatul de aprobare al primarului comunei Hidiselu de Sus; 

- Raportul de specialitate nr. 6712/31.12.2020, intocmit de catre 

Compartimentul Resurse Umane; 

-  Avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

- Raportul final nr. 6641/24.12.2019, al examenului organizat pentru 

promovarea in grad profesional a unui functionar public din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei comunei Hidiselu de Sus, in urma carui domnul 

Citan Relu Adrian a fost declarat ,,admins”; 

In conformitate cu prevederile: 

- Art. 478 din O.U.G. 57/2019 privind Codul adiministrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului platit din 

fonduri publice; 

- H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus cu nr. 62/2019, privind stabilirea functiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, 

aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentul de organizare si 

functionare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) si art. 196 alin. (1) 

a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul adiministrativ; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aprobă funcţiile publice şi funcţiile în regim contractual, cuprinse in 

Statul de funcţii al primariei comunei Hidiselu de Sus, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi 

legale contrare. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei si Compartimentul Resurse Umane. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 

   - Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

   - A.N.F.P. Bucuresti 

   - Primarul comunei Hidiselu de Sus 

- Compartiment Resurse Umane 

   - La dosar 
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Hidiselu de Sus, 09 ianuarie 2020 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu_10_voturi pentru,____voturi impotriva si_2_abtineri din numarul total de 13 consilieri  


