
ROMANIA
JUDETUL IA;I

coMUNA LETCAT{I
CONSILIUL LOCAL

uorAnAREA nr. tt4 t2014
privind aprobarea organigramei, statului de funcfii gi nr. de personal la nivelul comunei Lelcani

CONSILIUi IOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrite
pedinfei ordinare din data de26 noiembrie 2014,

Av6nd in yedere:
-Referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat lanr.7711 12014 privind aprobarea Organigramei, Statului de

funclii gi nr. de personal la nivelul comunei Lelcani;
- anexele gi proiectul de hotlrdre privind apfobarea organigramei, a statelor de funclii qi a nr. de personal 1a primlria

comunei Lelcani, judeful Iagi;
- prevederile art.63 alin.(5) litera "e" 9i art.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 215/2OOl privind administralia publicd cu

modificdrile qi completdrile ulterioare qi prevederile legislative cu privire la salarizareapersonalului in cursul anului 2014,
- Legea nr.5312003 Codul Muncii cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicat[ 2;
- DECIZIA Nr. 55 din 5 februarie 2014 referitoare la obieclia de neconstitulionalitate a dispozi{iilor Legii privind aprobarea
Ordonaliei de qigenl[ a GuvemuluinLTTlzal3 pentru stabilirea unor mdsuri privind asigurirea functionitltatii administraliei
publice locale, a numdrului de posturi gi reducerea cheltuielilor la instituliile Si autoritAflle publice din subordinea, sub autoritatea
sau in coordonarea Guvemului ori a ministerelor
- Legea w.284/2010 9i Legea w.285/2010 privind salarizarea unitard a personalului bugetar pldtit din fonduri publice;
- LEGEA Nr.28 din 19 martie2014 pentru aprobarea Orcionantei de urgenf6 a Guvernului nr. i03r'20 13 privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice in anul 2014, precum gi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice;
- HOTARAREA Nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului debazdminim brut pe [ara gararfiatin plat6
- avizrtl favorabil al comisiei pentru activitatea economicl din cadrul consiliului local;
- Legea rv. 44812006 privind protec{ia qi promovarea drepturilor persoanei cu handicap gi a Normelor metodologice privind
condi{iile^de incadrare, drepturile gi obligafiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

In temeiul art. 45, alin. (2),litera a) din Legea administratiei publice locale nr. 2l5l2OO1, republicatd, cu modificarile si
completari le ulterioare,

HorARAgrr:
Art.l Se aprobd Organigrama, Statul de funclii gi nr. de personal pentru arul 2074

comunei Lelcani, jude{ul Iaqi, prin modificarea numarului de postui la asistenti persoirali,
anexelor care fac parte integrantd din prezentahotdrdre.

Art.2 Primarul, secretarul comunei qi compartimentul financiar contabil din cadrul
Le[cani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Art.3 Secretarul comunei Lelcani, judelul Iagi, va comunica o copie a prezentei hotirdri Primarului
comunei Lefcani, Institufiei Prefectului Judelului Iagi, biroului financiar-contabil gi ajutoare de stat din
cadrul Primdriei Lefcani qi o va aduce la cunogtintd publicd prin afiqare.
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