ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 62/2020
privind aprobarea înființării funcției de conducere de administrator public la nivelul
comunei Mihalț

Consiliul local al comunei Mihalț, întrunit în ședință extraordinară în data de 9 noiembrie
2020, ședință publică;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 5952/2020, inițiat de primarul comunei Mihalț,
cu privire la aprobarea înființării funcției de conducere de administrator public la nivelul comunei
Mihalț;
- Raportul de specialitate nr. 5954/2020 privind aprobarea înființării funcției de administrator
public la nivelul comunei Mihalț ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local
Mihalț;
Având în vedere:
- prevederile art. 129 alin.(1), art.129 alin.(2) lit. a) și art. 244 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 înființarea funcției contractuale de conducere de administrator public la
nivelul comunei Mihalț.
Art.2. Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Mihalț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, se modifică prin introducerea funcției
de administrator public, acestea urmând să aibă structura prevăzută în Anexele I și II, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. (1) Numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului
comunei Mihalț, care are ca anexă un contract de management.
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(2) Contractul de management se încheie între primarul comunei Mihalț și
administratorul public pe durată determinată, respectiv pe durata mandatului primarului în timpul
căruia a fost numit.
Art.4. Se aprobă modelul contractului de management care se încheie între primarul
comunei Mihalț și administratorul public.
Art.5. 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.6. 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 10 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 77% din
numărul consilierilor în funcție ( 84% din numărul consilierilor prezenți).

Mihalț la 9 noiembrie 2020

Președinte de ședință,
Dorin Breazu

Contrasemnează secretar general,
Mariana Salcău
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