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H O T Ă R Â R E A   NR.  15 
din 29 ianuarie 2021 

 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș 
 
 

 
 Consiliul Local al Orașului Chișineu Criș,  întrunit în ședință ordinară, în data de 
29.01.2021 
  Având în vedere : 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, dl. Chereji Florin Flavius, manifestată prin 
Referatul de aprobare; 

- Raportul d-nei Scorțe Florina, Secretarul general al  Orașului Chișineu Criș; 
- Hotărârea Consiliului Local Chisineu Cris nr.44/2017, privind modificarea organigramei 

şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului orașului Chișineu-Criș, 
județul Arad; 

- Hotărârile ulterioare ale Consiliului Local privind aprobarea statului de funcţii ca 
urmare a transformării unor funcţii publice de execuţie şi funcţii contractuale de 
execuţie vacante; 

- Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform Anexei la O.U.G. nr. 63 din 
30 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 409 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.129 alin.(2), lit.(a), alin.(3), lit. (c) din O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe lângă Consiliul 
Local al Orașului Chișineu-Criș; 

- 13 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de consilier 
local încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al 
Primarului Oraşului Chişineu-Criş conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, astfel:     



- Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie de Referent, Clasa III, grad 
profesional superior în cadrul BIROULUI RESURSE UMANE IMPOZITE ȘI TAXE. (ID 
263585) din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș în funcţie 
publică de execuţie Referent clasa III, grad profesional  ASISTENT. 

- Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie de Polițist local, Clasa III, grad 
profesional superior în cadrul SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ CHIȘINEU-CRIȘ. (ID 
263600) din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș în funcţie 
publică de execuţie Polițist local, Clasa III, grad profesional PRINCIPAL. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului 

Chișineu-Criș prin Aparatul de specialitate al Primarului. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad; 
- Primarul Orașului Chișineu-Criș; 
- Componentei Resurse Umane din cadrul Biroului Resurse Umane Impozite Și 

Taxe -  Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș; 
- Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 
- Se aduce la cunostinta publică. 
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