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JUDETUL IA$I
coMUM LETCAT{I
COT,{SruIAL LOCAL

uorAnAREA nr. 4 t2016
privind aprobarea organigramei, statului de func{ii gi nr. de personal Ia nivelul comunei Letcani

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 28 ianuarte 2016,

AvAnd in vedere:
-Referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat la nr. 309/15.01. 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de
func{ii gi nr. de personal la nivelul comunei Lelcani,
- anexele 9i proiectul de hotSrAre privind aprobarea organigramei, a statelor de func1ii gi a ru. de personal la primdria
comunei Le{cani, jude}ul Iaqi;
- prevederile art.63 alin.(5) litera "e" gi aft.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 21512001 privind administra{ia public6 cu
modific6rile 9i complet[rile ulterioare gi prevederile legislative cu privire la salarizareapersonalului in cursul anrrlui2Oi4,
- Legea w.53/2003 codul Muncii cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, republicatd 2, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
- DECIZIA Nr. 55 din 5 februarie 2014 referitoare la obiecfia de neconstitulionalitate a dispozi{iilor Legii privind aprobarea

Q:@uvcruu1uiri-r-77,,,2_tJ13pentrustabilireaunormdsuriprivindasigurareafunc1iona1it-a1iiadministra1iei

publice locale, a numdrului de posturi qi reducerea cheltuielilor la instituliile $i autoritalile publice din sutordinea, sub autoritatea
sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- Legea nr. 284/2010 9i Legea rc.28512010 privind salarizarea unitard a personalului bugetar platit din fonduri publice, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- LEGEA Nr.28 din 19 maftie2014 pentru aprobarea Crdonantei de urgentE-q rGuvernului nr. 103,2013 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum 9i alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice;
-Hotdrdrea Guvernului nr. 101712015 pentru stabilirea salariului debazd, minim brut pe
lara garattatin platd
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea economicd din cadrul consiliului local;
- Legea nr. 448/2006 privind protecfia gi promovarea drepturilor persoanei cu handicap gi a Normelor metodologice aprobate prin
HG 268/2007 privind condiliile de incadrare, drepturile gi obligaliile asistentului personal al persoanei cu handicip;
OUG nr. 2712015 pentru completarea Ordonarlei de urgg$it a CLryflr:-uLr11$r. J3e_Ql:l privind salarizareapersonalului plAtit din
fonduri publice in anul 2015, precum gi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice qi pentru stabilirea unor m6suri bugetare,
Legea nr.208/20 I 5 privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputa{ilor, precum qi pentru organizarea gi funclionarea Autoritdlii
Electorale Permanentei

in temeiul art.45, alin. Q),litera a) din Legea administratiei publice locale nr. 2l5l201l.republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare,

HorAnAgrE:

Art.l Se aprobd Organigrama, Statul de funclii gi nr. de personai pentru anul 2Ol61a nivelul
comunei Lelcam,judelul Iaqi, conform anexelor care fac parte integrantd din prezentahotdrAre.
Art.2 Primarul, spcretarul comunei qi comparlimentul financiar contabil din cadrul primdriei
Lelcani, vor aduce la inddlilinirqprevederile prezentei hotdrdri.
Art.3 Secretarul comunei J-gtcani, judelul Iaqi, va comunica o copie a prezentei hotdrAri Primarului
comunei Lelcani, Agenliei Nalionale a Func{ionarilor Publici, Instituliei Prefectului Judelului Iagi,
compaftimentului financiar-contabil qi ajutoare de stat din cadrul Primdriei Lelcani qi o va aduce la
cuno$tinld publicd prin afiqare.

mn.eazd,

Vali Claudia

