ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SCUTELNICI
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea numărului de personal , a numărului de funcții publice
,organigramei şi statului de funcţii pentru aparatului de specialitate al Primarului
comunei Scutelnici, judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Scutelnici, judeţul Buzău
Având în vedere:
-nota de fundamentare a primarului comunei Scutelnici , înregistrată la nr.3333/15.07.2013;
-avziul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre;
-prevederile HCL Scutelnici nr.24/26.04.2013, privind aprobarea numărului de personal ,
numărul de funcții publice organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Scutelnici;
-prevederile art.1,alin.2, lit.b 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 din subordinea, sub autoritatea sau in
coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
-avizul Agentiei Nationala a Functionarilor Publici nr.25451/2013
-prevederile art.36,alin.2,lit.a,alin.3,lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului nr.234/2011 privind revizuirea mediei numărului de locuitori
prevăzute în tabelul 2 din anexa la OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare;
-adresa nr. 17118/28.12.2012 de la Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău prin care comunică
numărul maxim de posturi pentru comuna Scutelnici,pentru anul 2013 ;
-raportul comisiei de specialitatedin cadrul Consiliului local Scutelnici ;
În temeiul art.45 ,alin.1 şi art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioar.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă numărul de personal , numărul de funcții publice organigrama şi
statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Scutelnici conform
anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.2 Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Compartimentul buget contabilitate si secretarul comunei vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile HCL-Scutelnici
nr.24/26.04.2013 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.5 Secretarul comunei Scutelnici va asigura transmiterea prezentei hotărâri
autorităților și instituțiilor interesate.
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PRESEDINTE DE SEDINTA
RADU TOMITA

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
POPA DUMITRU
NR.30/31.07.2013
COMUNA SCUTELNICI, JUDEŢUL BUZĂU
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Scutelniic în şedinţa
ordinară din data de 31.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1, din Legea nr.
215/2001, a administraiei publice locale ,
( R2) , cu un număr de 11 voturi pentru ,
abţineri şi 0 voturi împotrivă 0 , din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi11 consilieri
prezenţi la şedină;

Pagina 2 din 2

