ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SINESTI
JUDETUL IASI

H O T A R A R E A Nr. 4
-privind aprobarea organigramei si statului de functii in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti
judetul Iasi, pentru anul 2007

- Consiliul local Sinesti judetul Iasi,
- Luand in discutie referatul primarului comunei inregistrat sub nr.316 din
data de 22 ianuarie 2007 prin care propune organigrama si numarul de posturi in aparatul
de specialitate al primarului pentru anul 2007:
- Avand in vedere ca fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale si a
obligatiilor angajatorului pentru noile posturi care urmeaza a se infiinta, sunt asigurate prin
bugetul local aprobat pentru anul 2007,dupa cum rezulta din raportul de specialitate ,
prezentat de catre contabilul primariei:
- Vazand si avizele favorabile ale comisiilor pe domenii din cadrul
consiliului local:
- In baza baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”b” si ale art.46 din Legea
nr.215/201 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE
- Art. 1. – Se aproba organigrama si statul de functii in aparatul de specialitate al
primarului comunei Sinesti judetul Iasi cu numarul de posturi si de personal angajat pe
functii publice si contractuale prevazute pentru anul 2007, potrivit anexei nr.1 .
- Art. 2. Posturile pentru functiile publice vor fi ocupate prin concurs organizat
potrivit legii in urma avizarii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici:
-Art. 3. –Posturile pentru personal contractual se vor ocupa in urma organizarii
concursului cu sprijinul specialistilor din Directia Organizare Resurse Umane si
Informatizare a Consiliului judetean Iasi :
- Art. 4. -Primarul comunei Sinesti judetul Iasi, va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari:
-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare,
-primarului comunei Sinesti, spre stiinta si conformare,
-Consiliului judetean Iasi-Dir.Organizare,Resurse Umane si
Informatizare,precum si
-Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitati:
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