ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de Funcţii al Aparatului Propriu de specialitate al
Primarului comunei Minastirea si organigramei pe anul 2015
Consiliul local al comunei Mînăstirea, intrunit in ședința ordinară din data de
30.12.2014
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
Analizându-se prevederile :
- art.8 alin (3), coroborat cu art. 25 alin(2), art. 26 alin(3) si art. 63 din Legea 188/1999/R
privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, art. 2 din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice
- Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei (actualizată);
- art. 40 alin. (1) lit a) din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
-

art.6 (9) din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizitionala in administratia

publica;
- art.11 alin (10 si art. 23 lit “b” din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici modificată şi completată;
- pct.III lit.B din Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului
plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 11 din OUG 37/2008

aprobat prin legea

283/2011, modificata si completata;
- prevederile art. 1 alin 1 lit “d’” si art. 1 alin (2) lit “b” din OUG nr. 77/ 2013
-Expunerea de motive a primarului comunei Minastirea si Raportul de specialitate prin
care se propune Consiliului Local al comunei Minastirea aprobarea statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Minastirea si a organigramei pentru
anul 2015;

- Adresa nr. 2295/06.04.2015 a Institutiei Prefectului Judetului Calarasi privind numarul
maxim de posturi pe anul 2015;
văzând şi prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2000, republicată,
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba statulul de funcţii si organigrama pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Minastirea pentru anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Manastirea prin aparatul de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Minastirea şi prefectului
judeţului Calarasi şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la sediul Primariei.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Gingaşu Valentin Bogdan
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