
1 

 

                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – 

Valea lui Mihai 
 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, nr. 29/P.H. 

din 13 decembrie 2019, avizat de Comisia juridică şi de disciplină, sănătate și familie, 

protecţia copiilor, muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai  

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de  Evidență a Persoanelor, 
nr.5581/13 decembrie 2019, 

- Raportul de specialitate al Compartimentului resurse-umane din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.5627/16 decembrie 2019, 
- prevederile Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice,   

- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Bihor, nr.2891/2019, privind 

numărul maxim de posturi stabilit de către prefect, 

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare,  

- prevederile art.392 alin. (1), art.405 - 407, art.409 alin. (1) și alin. (3) lit. c, 

și art.612 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

În baza art.129, alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, coroborat cu art.139 alin. (1) şi 

art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate 

al Primarului orașului Valea  lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de  

Evidență a Persoanelor al orașului Valea lui Mihai conform Anexei nr.1 și nr.2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2: Se suplimentează numărul de posturi de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav cu 5 posturi. 

 

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 

Orașului Valea lui Mihai, prin Compartimentul resurse umane.  

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Județul Bihor 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

 Compartimentul resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai 

 se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

 la dosar 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Tóth Ferencz-Csaba                                                    

                                                 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                              SECRETARUL GENERAL  

                    AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                  Todor Maria    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.100 din 23 decembrie 2019   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0  voturi ÎMPOTRIVĂ      

http://www.valealuimihai.ro/

