CONSILIUL LOCAL PLESCUTA
JUDEŢUL ARAD

HOTARAREA NR.33
Din 29.05.2015
Privind aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului.

CONSILIUL LOCAL PLESCUTA;
AVAND IN VEDERE:
-Expunere de motive nr. 977 din 29.04.2015, a iniţiatorului proiectului;
-Referatul Compartimentului de specialitate cu nr. 978 din 29.04.2015;
-OUG. 63/2010, art. VI, pentru modificarea si completarea Legii 273/2006, privind finanţele
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
-Adresa nr. 1459/11.03.2014, a Institutiei Prefectului Judeţului Arad, prin care se comunica: Numărul maxim al posturilor de 15, pe unitatea administrativ-teritoriala, pe care il poate avea si care
cuprinde inclusiv funcţiile de Primar, Viceprimar si Secretar;
-Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile art. 100 si 107, din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,
-Prevederile din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului plătit
din fonduri publice;
-Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata si modificata, art. 36, alin.
2, lit. a, alin. 3, lit. b si art. 66;
-Adresa nr. 979/29.04.2015, prin care s-a inaintat documentaţia pentru acordarea avizului de
către ANFP-Bucuresti;
-Adresa nr. 19875/2015, a ANFP.Bucureşti, privind avizul pentru funcţiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta,
-Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa, elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,
-Legea 52/2003, privind transparenta decizionala, in administraţia publica locala, republicata,
art. 7;
-Avizul favorabil din partea Comisiei de specialitate a Consiliului Local Plescuta; -Votul in
unanimitate din nr. consilierilor aleşi in funcţie si prezenţi;
In temeiul art. 45, alin. 1, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 . Se hotărăşte modificarea structurii ,,Compartimentului Administraţie Publica si
Informare" in „Compartiment Administraţie Publica, Informare si Disciplina in Constructii" cu
un post-functie publica de execuţie -vacanta, conform anexei 1 si 2 care fac parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica cu:
-Primarul Comunei Plescuta;
-Secretarul Comunei Plescuta;
-Institutia Prefectului Judeţului Arad;
-ANFP-BUCURESTI.

Preşedinte de şedinţa,
Consilier,
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Contrasemnează,
Secretar,
Blidar Liliana

