ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 72/2018
Privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 28.11.2018,
Analizând expunerea de motive întocmită de primarul comunei Valea Crişului, prin care
propune Consiliului Local al comunei Valea Crişului, modificarea statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2018,
Având în vedere rapoartele compartimentului de contabilitate, avizul secretarului
comunei Valea Crişului;
În baza prevederilor:
- art. 45 alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,
cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 44 alin. (1) din OG nr. 35/2002
privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- HGR nr 797/2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
- cu respectarea prevederilor Ordinului Prefectului județului Covasna nr 105/11.05.2018
privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale din
județul Covasna pentru anul 2018, precum și a dispozițiilor Legii nr 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În temeiul art.36 alin. (2), lit.a) şi alin. (3), lit.b), art.45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1), lit. b)
din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei, numărului de personal şi a statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Crişului, pentru anul 2018,
conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează d-l primar al
comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 28.11.2018
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