R O M A N I A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450

Proiect de Hotarare Nr.5112/16.09.2019

privind aprobarea reorganizării structurii organizatorice a aparatului de specialitate al
Primarului comunei SINESTI judetul IASI
Consiliul local al comunei Sinești județul Iasi,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre însoţit de Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5113/16.09.2019, prezentat de
către Primarul comunei , în calitate de iniţiator prin care propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului;
Având în vedere documentele de susținere a proiectului de hotărâre respectiv:
-raportul de specialitate nr. 5115/16.09.2019 întocmit de către compartimentul financiar-contabil;
-avizul de legalitate nr. 5114/16.09.2019 al Secretarului comunei Sinești dat pe proiectul de hotărâre;
-avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
-adresa nr.7017/11.04.2019 a Instituției Prefectului județului Iași prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care
u.a.t.Sinești județul Iași îl poate avea în anul 2019 .
-avizul nr. .../2019 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Ţinând cont de reglementările cuprinse în prevederile:
-art.242 alin.(1), art.390, alin.(2), art.392,art.405-406,art.610 şi art. 611 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ ;
-O.M.D.R.A.P. nr.1360/2019 pentru aplicarea dispozitiilor art. III alin.(1-2) din O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , cu
modificările şi completările ulterioare;
În exercitarea atribuţiunilor prevăzute de art.129 alin. (2) lit.”a” cu trimitere la alin.3 lit. „c” şi în temeiul art.196 alin.
(1) lit. „a” din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă reorganizarea structurii aparatului de specialitate al Primarului, respectiv numărul de personal
contractual, numărul de funcţii publice,organigrama şi statul de funcţii -formă in actualizată potrivit Codului administrativ,
conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Sinești județul Iași prin aparatul său de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotararea Consiliului Local Sinești nr.64 din 29.09.2016 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 4. Secretarul comunei va asigura publicitatea şi va comunica prezenta hotărâre:

 -primarului comunei –spre ştiinţă şi conformare,
 - A.N.F.P –spre știință;
 -responsabilului cu pagina de internet a primăriei locale
 -Instituției Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalității.

Adoptatã astazi: -- octombrie 2019

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
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Contrasemnat conform
art.140 alin.1 din OUG.nr 57/2019
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