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HOTARAREA nr. 79 12075
privind aprobarea organigramei, statului de func{ii gi nr. de personal la nivelul comunei Le}cani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de 27 august 2015,

Av6nd in vedere:
-Referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat la nr. 6977 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de
func{ii qi nr. de personal la nivelul comunei Lelcani;
- anexele gi proiectul de hotdrdre privind aprobarea organigramei, a statelor de func1ii gi a nr. de personal la primlria
comunei Lelcani, judeful Iaqi;

- prevederile art.63 alin.(5) litera "e" Si art.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 21512001privind administralia publicd

cu

rnodificlrile

gi completSrile ulterioare gi prevederile legislative cu privire lasalarizarea personalului in cursul anului2014,
-Legeanr.5312003 Codul Muncii cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 1 8 8/ 1 999 privind Statutul fu nclionarilor publici, r epu.blicatd 2 ;

- DECIZIA Nr. 55 din 5 februarie 2014 referitoare la obiec(ia de neconstitu{ionalitate a dispozi{iilor Legii privind aprobarea
Ordonanlei de urge.ni6 a Cuv_Egtului _tU. 7712013 pentru stabilirea unor mdsuri privind asigurarea func{ionalitdfii administra}iei
publice locale, a numf,rului de posturi qi reducerea cheltuielilor la instituliile gi autoritdlile publice din subordinea, sub autoritatea
sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- Legea nr.28412010 qi Legea nr.28512010 privind salarizarea unitard a personalului bugetar plAtit din fonduri publice;
- LEGEA Nr. 28 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenli a Guvenului nr. 1032013 privind salaizarea
personalului pldtit din fonduri publice in anul 2014, precum qi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice;
- HOTARAREA Nr. l1gl/2014 pentru stabilirea salariului de baz[ minim brut pe ,tard garantat in platd;
- avintl favorabil al comisiei pentru activitatea economici din cadrul consiliului local;
- Legea nr.44812006 privind proteclia qi promovarea drepturilor persoaxei cu handicap gi a Normelor metodologice aprobate prin
HG 26812007 privind condiliile de incadrare, drepturile gi obligaliile asistentului personal al persoanei cu handicap;
OUG nr. 2712015 pentru completarea Ordonantei de urgentd a Guvemuiui ru. 83,2014 privind salarizarea personalului pldtit din
fonduri publice in anul 2015, precum gi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice gi pentru stabilirea unor mdsuri bugetare,
Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputa(ilor, precum gi pentru organizarea qi funcfionarea AutoritS{ii
Electorale Permanente

ln temeiul art.45, alin. Q),litera a) din Legea administratiei publice locale nr.

21512001, republicatd, cu modificarile si

completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l

Se aprobi Organigrama, Statul de funclii qi ru. de personal pentru anul 2015 la nivelul
comunei Le[can| judeful Iaqi, prin modificarea numarului de posturi la asistenti personali, conform
anexelor carcfac parte integrantd din prezentahotdr6re.
Art.2 Primarul, secretarul comunei qi compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei
Le[cani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
Art.3 Secretarul comunei Lelcani, judelul Iaqi, va comunica o copie aprezentei hotdrAri Primarului
comunei Lelcani, Instituliei Prefectului Judelului Iagi, biroului financiar-contabil qi ajutoare de stat din
cadrul Primdriei Lelcani qi o va aduce la cunoqtinld publica prin afi$are.

cort.asMneara,

ff#ryP.raudia

