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HOTĂRÂREA NR. 88/2020 

privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei 

 al aparatului de specialitate al primarului comunei Dăneşti 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 28 

decembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr.192/2020, emisă de primarul comunei 

Dăneşti, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. ______/2020 privind aprobarea modificării statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dăneşti; 
- Raportul de aprobare nr.______/2020 al primarului comunei Dănești;  

- Raportul de specialitate nr.______/2020 al compartimentului financiar-contabil; 

- Raportul de avizare favorabilă nr. _____/2020 al Comisiei economico-financiară, 

protecția mediului și turism, agricultură; 

 

Ținând cont de: 

- Raportul final al concursului de promovare în grad profesional , cu nr.2510 din 

28.12.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dănești, 

jud.Harghita, organizat în data de 28.12.2020, din care rezultă că doamna PÁLL 

ERIKA a promovat examenul de promovare în grad profesional superior;  

 - Raportul final al concursului de promovare în grad profesional , cu nr.2507 din 

28.12.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dănești, 

jud.Harghita, organizat în data de 28.12.2020, din care rezultă că doamna KOVÁCS 

EDIT a promovat examenul de promovare în grad profesional superior;  

Luând în considerare raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului Local Dănești; 

- Dispoziția primarului nr. 114/2020 privind încetarea raportului de muncă a 

domnului BÍRÓ-GYÖRGY FERENC persoana contractuală având funcția de paznic 

de noapte în cadrul Compartimentului de pază și deservire al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dănești, prin acordul părților 

- Dispoziția primarului nr. 115/2020 privind încetarea raportului de muncă a 

domnului KEDVES DÉNES persoana contractuală având funcția de paznic de noapte 

în cadrul Compartimentului de pază și deservire al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dănești, prin acordul părților 
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Având în vedere prevederile:  

- Art. 122 și art.128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Art. 409 alin. (3) lit.a), art. 477 alin.(1), 478 alin. (2) și art. 502 alin. (1) lit. g., art. 

534 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei DĂNEȘTI, județul Harghita ,  

- Art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea 153/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„b” din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii şi organigramei al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dănești din cadrul Primăriei comunei Dănești, 

având sediul în comuna Dănești, nr.781, județul Harghita, după cum urmează:  

 

(1) Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, 

gradul profesional principal, gradaţia tranşei de vechime 4, din cadrul 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe locale ocupată de 

doamna PÁLL ERIKA, în funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, 

gradul profesional superior, gradaţia tranşei de vechime 5, ca urmare a 

promovării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior 

celui deţinut, (ID 229955); 

(2) Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier achiziții 

publice, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia tranşei de vechime 0, din 

cadrul Compartimentului Achiziţii publice, urbanism și amenajarea 

teritoriului, ocupată de doamna KOVACS EDIT, în funcţie publică de 

execuţie de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal, 
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gradaţia tranşei de vechime 2, ca urmare a promovării examenului de 

promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, (ID 229953); 

(3) Se aprobă vacantarea postului de paznic din cadrul Compartimentului de pază 

și deservire, ocupat de către domnul Biro-Gyorgy Ferenc, ca urmare a încetării 

contractului individual de muncă prin acordul părților; 

(4) Se aprobă vacantarea postului de paznic din cadrul Compartimentului de pază 

și deservire, ocupat de către domnul Kedves Denes, ca urmare a încetării 

contractului individual de muncă prin acordul părților; 

 

Art.2. Se aprobă modificarea conform prevederilor prezentei hotărâri a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești, conform Anexei 

nr. 1 și a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești 

conform Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează secretarul general al 

comunei şi  contabilul din cadrul Primăriei comunei Dănești. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica către primarul comunei Dăneşti, Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici şi Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.  

 

 

Dăneşti, la 28 decembrie 2020 

 

 

Președintele de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston    Secretarul general al 

 ………………….……………………   C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 

 


