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H O T A R A R E A Nr. 47
Din 30 Septembrie.2013

Privind : aprobarea Statului de functii si a Organigramei
Avand in 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 Nota de fundamentare a primarului localitatii si Referatul d-lui secretar de
comună prin care se arată necesitatea aprobării ştatului de functii si a organigramei ;
-Avizele celor trei comisii pe domenii 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 Ordinului nr.2284/4.04.2013 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul Presedintelui
ANFP nr.4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obtinerea avizului
ANFP;
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 .
In baza art.5 din OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea
functionalitatii administratiei publice locale,a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la
institutiile si autoritatile publice;
Conform prevederilor art.36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin. 3 lit. b şi alin. 6 din Legea nr.215/ 2001
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată ,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administraţia publică locală;
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba Statul de functii conform Anexei nr.2 care face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Se aproba Organigrama conform Anexei nr.3 care face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare.
Art.3. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei
Romanu,judetul Braila;
Art.4. Domnul Secretar de comuna va aduce la cunostinta Institutia Prefectului-judetul
Braila si tuturor persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Surdu Teodor
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