ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞAGU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40
din 09.05.2017
privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Șagu si serviciile subordonate Consiliului
local al comunei Șagu
Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în şedinţă ordinară în data de
09.05.2017
Având în vedere:
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO,
partea I, nr. 767/31.10.2003,
- Proiectul de hotărâre și expunerea de motive a domnei Brăneț Emilia –
primar a comunei Șagu,;
- Referatul de specialitate întocmit de doamna Buza Cristina – inspector în
aparatul de specialitate a primarului comunei Șagu, cu atribuții de resurse
umane
- prevederile art.107 alin.(1) şi art.112 din Legea nr. 188/1999 - Statutul
funcţionarilor publici (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/3003 (R2) Codul muncii, cu modificările și
completările ulterioare;
- Adresa nr. 2908 din 21.04.2017 înaintată de Instituția Prefectului - Județul
Arad, înregistrată la Primăria comunei Șagu sub nr. 1907 din 26.04.2017, prin
care s-a comunicat numarul maxim de de posture pe anul 2017, în aparatul
de specialitate al primarului comunei Șagu, județul Arad;
- prevederile anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului Județului Arad
nr.
271/19.04.2017 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul
2017.
- Prevederile art. 36 alin. 2 lit.a și ale art. 36, alin.3, lit. b din Legea nr.
215/2001,privind administratia publica locala, (R1), cu modificarile si
completarile ulterioare
- votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 10
consilieri.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001
privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Șagu și serviciile subordonate Consiliului
local al comunei Șagu, conform anexei nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre din care
fac parte integrantă.
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul comunei Șagu, iar prin grija secretarului comunei Șagu, se comunică
cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;

- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro
Președinte de şedinţă,
Vidican Livia

Contrasemnează,
Secretar
Roman Dan

