ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL

Privind:

H O T Ă R Â R E nr.12
din 29 martie 2013
aprobarea organigramei, a numărului de personal şi al statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului comunei Slobozia-Conachi si din instituţiile
publice subordonate

Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 770/19.03.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachi, judeţul Galaţi,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
29.03.2013 ;
Având in vedere expunerea de motivea iniţiatorului nr.770/1/19.03.2013;
Având in vedere raportul întocmit de Compartimentul de resort din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Slobozia Conachi, înregistrat sub nr.770/1/19.03.2013;
Având in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 2, si 3 de pe langa consiliul
local al comunei Slobozia-Conachi;
Având în vedere avizul ANPF nr. 11491/2013, pe care il anexăm prezentei;
Având în vedere prevederile art. 2, alin.(3), art. 107, art. 111 alin. (1), (2), şi (3), din Legea 188/1999
privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
, Având în vedere prevederile Ordinului Nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea
.Planului de ocupare a funcţiilor publice si HCL nr. 50/30.10.2011 privind aprobarea Planului de ocupare al
funcţiilor publice pe anul 2012;
Având in vedere prevederile art III , VI si Anexa 1 din OUG nr.63/2010 modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare;
Având in vedere Ordinul nr. 234/2698/2011 al MAI si MFP privind revizuirea mediei numărului
de locuitori prevăzute in tabelul 2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215 /2001, republicată;
în baza art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată.
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l (1) - Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal din cadrul aparatului
propriu de secialitate al Primarului comunei Slobozia-Conachi, conform Anexei nr.l si Anexei nr. 2 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) începând cu data prezentei isi încetează aplicabilitatea HCL nr. 33 din 18 decembrie
2012 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi al statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Slobozia-Conachi si din instituţiile publice subordonate.
Art.2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei SloboziaConachi.
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţul Galaţi, răspunderea în
acest sens-rp5^^2^5pf etarului comunei Slobozia-Conachi
Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anişoara

