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HOTARAREA NR.84  
DIN 23.09.2019 

Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii  pentru  stabilirea 
funcţiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Moneasa, judetul Arad 
 
 
   Consiliul Local al comunei Moneasa, judetul Arad 
 
  Având în vedere : 
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 2656 din 19.09.2019 
din cadrul Primariei comunei Moneasa; 
-        Expunere de motive a Primarului nr. 2657 din 19.09.2019; 
- Prevederile art.129 alin.(2) lit.a si  alin(3) lit.c si art. 611 alin. (1) din 
OUG nr.57/2019; 
-    Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Moneasa; 
-    Votul consilierilor locali prezenti la sedinta: “pentru”__8__, ”impotriva” 
- , “abtineri” - , "absenti" 1 . 
 
 
          În temeiul art. 136, alin.(1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 

HOTARASTE 
 

           Art.1. – Se aprobă Organigrama Aparatului de Specialitate al 
Primarului comunei Moneasa,  prin care se stabileste functia publica 
specifica de Secretar general al unitatii administrativ-teritoriale Moneasa, 
prin transformarea functiei publice generale de Secretar al unitatii 
administrativ-teritoriale  Moneasa  conform anexei 1 la prezenta Hotarare. 
             

 Art.2. – Se aproba Statul de functii pentru  stabilirea funcţiilor 
publice si contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Moneasa,  judetul Arad,  conform anexei  2  la prezenta  Hotărâre.  
 
           
 

mailto:primariamoneasa@gmail.com
http://www.primariamoneasa.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA MONEASA 

PRIMĂRIA 
Adresa: loc. Moneasa,str.Principala nr. 71, jud. Arad; Cod poştal 317220; 

tel: 0257313010 ; fax:0257313026 ; Cod fiscal 3520164 

E-mail: primariamoneasa@gmail.com, WEB: www.primariamoneasa.ro 

 
 

Intocmit/redactat:secretar Puie Ioan 

 Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se 
încredinţează Primarul comunei Moneasa si se comunica cu : 
- Institutia Prefectului – judetul Arad ; 
- Compartimentul Contabilitate din cadrul Primariei Moneasa ; 
- Cetatenii comunei prin afisare. 
 
 
 
             PRESEDINTE,                              SECRETAR GENERAL,  
       BARBATEI LAZAR                                    PUIE IOAN 
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