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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.39/2020 
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Mihalț și ale instituțiilor și serviciilor  
publice de interes local, precum și completarea Anexei la HCL Mihalț nr.74/2017  

 
 
 
           Consiliul local al comunei Mihalț, întrunit în ședință ordinară în data de  24 iunie 2020, 
ședință publică; 
              Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr.3207/2020, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatul de specialitate 
al primarului comunei Mihalț și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și 
completarea Anexei la HCL nr.74/2017;  
- Raportul de specialitate nr. 3340/2020 privind aprobarea modificării organigramei și a statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț și ale instituțiilor și serviciilor 
publice de interes local;  
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local 
Mihalț; 
                Având în vedere: 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art.407, art.409 alin.(3) lit. a) și b), art. 544 
alin.(1) lit. h), art.545, art.546 lit. k) și art.547 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
- prevederile Legii nr.153/2017, Legea – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr.183/2020 emis de Prefectul județului Alba, cu privire la actualizarea numărului maxim 
de posturi, pentru anul 2020, la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Alba. 
                  În temeiul art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă prezenta  
 
 
                                                         HOTĂRÂRE 
 
 
 Art.1.  Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mihalț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, urmând sa aibă structura 
prevăzută în Anexa I - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
           Art.2.  Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mihalț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, urmând sa aibă structura 
prevăzută în anexa II - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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          Art.3.  Se aprobă modificarea și completarea anexei Hotărârii Consiliului Local Mihalț 
nr.74/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Primăriei 
Mihalț, completată prin HCL nr.98/2017, la litera B. Salarii de bază pentru personalul contractual, 
pct.1) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale prin introducerea unei noi funcții la nr. 
crt.5, după cum urmează: 
 

 
           
           Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 
           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : Instituției Prefectului - Judeţul Alba, Primarului 
comunei Mihalț, Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate. 

           
 

                                                                      
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 69% din 
numărul consilierilor în funcție ( 69%  din numărul consilierilor prezenți).   
 
 
 

                                                                     Mihalț la 24 iunie 2020 
 
 
 

                       Președinte de ședință,                                   Secretar general comuna Mihalț, 
                     Consilier – Petru Comșa                                               Mariana Salcău 
 

 

Nr. 
crt. 

Funcția Studii Grad/treaptă 
profesională 

Coeficient 
ierarhizare 

Salariul de 
bază gradația 

0 

5 
  

Referent, inspector, arhivar, referent casier 

M  IA 
1,40 3.122 

M  I       
1,30 2.899 

M II 
1,25 2.788 

M debutant 
1,20 2.676 


