ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

H O T A R A R E A Nr. 2
Din 30 Ianuarie 2013
Privind: aprobarea Statului de personal(funcŃii) si a Organigramei functionarilor din
cadrul aparatului propriu al Primarului com.Romanu,judetul Braila
Avănd în vedere:
- Avănd în vedere adresa nr.15155/27.12.2012 a Institutiei Prefectului prin care se
stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului
precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor
deliberative;
- Avănd în vedere Referatul d-lui secretar de comună prin care se arată necesitatea
aprobării organigramei si a ştatului de personal(funcŃii);
- Avizale favorabile celor trei comisii de specialitate;
In baza Ordinului comun nr.277/1709/14.12.2012 emis de Ministrul Administratiei si
Internelor si Ministrul Finantelor Publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in
tabelul nr.2 din Anexa la OUG nr.63/2010
In baza OUG nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale prin care se stabileste numarul maxim de posturi la nivelul UAT-urilor .
Conform prevederilor art.36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin. 3 lit. b şi alin. 6 din Legeanr.215/2001
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administraŃia publică locală;

HOT A R A S T E :

Art.1. Se aprobă Statul de personal(functii) conform anexei nr.I care face parte
integrantă din prezenta hotărăre
Art.2. Se aproba Organigrama conform anexei nr.II care face parte integrantă din
prezenta hotarare.
Art.3. De aducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-ul primar al comunei
Romanu,judetul Braila.
Art.4. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutiei
Prefectului si a persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinŃă,
Prozan Eugenia

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comună
Zainea Cristian

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
P R I M A R

P R O I E C T DE H O T A R A R E
Din 14 Ianuarie 2013
Privind: aprobarea Statului de personal(funcŃii) si a Organigramei
Avănd în vedere:
- Avănd în vedere adresa nr.15155/27.12.2012 a Institutiei Prefectului prin care se
stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului
precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor
deliberative;
- Avănd în vedere Referatul d-lui secretar de comună prin care se arată necesitatea
aprobării organigramei si a ştatului de personal(funcŃii);
In baza Ordinului comun nr.277/1709/14.12.2012 emis de Ministrul Administratiei si
Internelor si Ministrul Finantelor Publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in
tabelul nr.2 din Anexa la OUG nr.63/2010
In baza OUG nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale prin care se stabileste numarul maxim de posturi la nivelul UAT-urilor .
Conform prevederilor art.36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin. 3 lit. b şi alin. 6 din Legeanr.215/2001
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administraŃia publică locală;

HOT A R A S T E :

Art.1. Se aprobă Organigrama conform anexei nr.I care face parte integrantă din prezenta
hotărăre
Art.2. Se aproba Statul de personal(functii) conform anexei nr.II care face parte
integrantă din prezenta hotarare.
Art.3. De aducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-ul primar al comunei
Romanu,judetul Braila.
Art.4. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare
persoanelor interesate.

P R I M A R,
VASILACHE DUMITRU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
PRIMARIA COMUNEI ROMANU

R E F E R A T,

In conformitate cu Legea nr.140 din 8 iulie 2010 care modifica si completeaza legea
nr.188 din 1999,republicată,cu modificările ulterioare,privind Statutul funcŃionarilor publici,
conŃin prevederi la care trebuiesc stabilite funcŃiile publice într-o instituŃie sau autoritate publică.
Prin adresa nr.15155/27.12.2012 a Institutiei Ptefetului judetului Braila s-a stabilit ca
numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului este de 20 din care 3 sunt
posturile pentru infiintarea Politiei locale.
In vederea actualizarii informatiilor cuprinse în baza de date precum şi stabilirea
numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului aşa cum se prevede în
OUG nr.63/2010 care modifica legea nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si
Ordinul comun nr.277/1709/2012 emis de Ministrul Administratiei si Internemor si Ministrul
Finantelor Publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul nr.2 din
anexa OUG 63/2010,pe anul 2013 trebuie aprobată noua organigramă şi statul de functii pentru
prevedere bugetului de venituri şi cheltuieli cu încadrarea în numarul maxim de posturi.
S-a aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.33/16.08.2010 Organigrama si Statul de
personal(functii) unde AgenŃia NaŃionala a FuncŃionarilor Publici a emis avizul
nr.489169/09.08.2010 privind functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Romanu,judetul Braila
In consecinŃă pentru functionarea aparatului de specialitate al primarului trebuie pe anul
2013 aprobarea in sedinta consiliului local a anexelor nr.1 si 2 privind Organigrama si Statul de
functii

Secretar comună,
Zainea Cristian George

