ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA SCHELA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

TUR

2

Din 07.02.2013

Privind:

Aprobarea organigramei, a nunftrlui de personal$ al statului de fundi
pentru aparatu! de specialitate al Primarului comunei Schela Si din
instituliile publice

lnitiator:

Domnul PETREA MARICEL - Pimarul comunei Schela, judetul Galati, validat
de Judecatoria Galati prin Sentinta civila nr. 6839 din 20.06.2012

Consiliul Local Schela intrunit in sedinta extraordinara in data de 07 februarie 2013
Proiect de hotarare inregistrat sub nr 1 13 din 10.01 .2013
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr.114 din 10.01 .2013
Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al
primarului inregistrat sub nr. 1 15 din 10.01 .2013;
Avand in vedere raportul de avizare a! Comisiei nr.1
Avand in vedere raportul de avizare al Comisiei nr.2
Avand in vedere raportul de avizare al Comisiei nr.3
Avdnd in vedere prevederile art.2, alin.(3), art. 107, din Legea 18811999 privind statutul
'\r\,1
functionarilor publici, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
Avand in vedere avizul nr. 1653 din 2013 emis de Agenfia Nalionald a Funcfionarilor

ulterioare;

Publici

;

Avand in vedere prevederile art lll , Vl si Anexa 1 din OUG nr.63/2010 modificarea gi
completarea Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, precum gi pentru stabilirea
unor mdsuri financiare;
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Galati inregistrata sub nr.
9921/09.01.2013,
Avdnd Tn vedere prevederile art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. b) din Legea administrafiei
publice locale nr.215 12001, republicatd;
ln baza art.45 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala republicata.

HOTARASTE:
Art.l Se aprobd organigrama,

statul de funcfii gi numdrul de personal din cadrul
aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Schela, conform Anexei nr.1 si
Anexei nr.2 care fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei
Schela.

Art.3 Secretarul comunei Schela, judetul Galati, va transmite pentru verificarea
legalitatii prezenta
PR

de indata, lnstitutiei Prefectului - judetului Galati
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

13 consilieri in functie, 11 consilieri prezenti,
votui,,,Abtineri"
,,Pentru" 11 voturir,,lmpotriva " _

