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HOTĂRÂREA  NR. 7 / 2021 
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Mihalț și al instituțiilor și serviciilor  
publice de interes local 

 
 
           Consiliul local al comunei Mihalț, întrunit în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2021, 
ședință publică; 
              Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare nr. 307/2021 la proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Mihalț cu 
privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate a 
primarului comunei Mihalț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local;  
- Raportul de specialitate nr. 326/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 
funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț și al instituțiilor și serviciilor 
publice de interes local;  
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului local al comunei 
Mihalț; 
                Având în vedere prevederile: 
- art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art.407, art.409 alin.(3) lit. a) și art. 478 alin.(2) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 40 alin.(1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.6 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                  În temeiul art.139, alin.(1), art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă prezenta  
 
                                                         HOTĂRÂRE 
 
 Art.1.  Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mihalț, 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, urmând sa aibă structura prevăzută în anexa II - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 



          Art.3.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.4. Prezenta hotărâre se comunică : Instituției Prefectului - Judeţul Alba, Primarului 
comunei Mihalț, Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate. 
 
              Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei comunei Mihalț și pe 
site-ul oficial al instituției.     
    
           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 77% 
din numărul consilierilor în funcție ( 77%  din numărul consilierilor prezenți).   
 
 
 

                                                                     Mihalț la 29 ianuarie 2021 
 
 
 

                       Președinte de ședință,                                   Secretar general comuna Mihalț, 
                     Consilier – Dorin Breazu                                            Mariana Salcău 
 

 
                                                                      


