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HOTARAREA nr. 45 t20t6
privind aprobarea organigramei, statului de func{ii

gi

nr. de personal la nivelul comunei Lelcanl in urma reorganizdrii

activitatii autoritalii sau instituliei

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrrrile
2016,
qedinfei ordinare din data de 28 aprilie

AvOnd in vedere:

conexat cu 16g4412016 al MDRAP - Agen{ia Nalionala a Funclionarilor Publici pentru
judeful Iaqi;
funcliile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lelcani,
privind aprobarea Organigramei, Statului
\anr.3647125.04.2016
inregistrat
- Referatul intocmit de secretarul comunei
sau"institufiei publice ;
autoritalii
activita,tii
reorganizrrii
in
urma
Le{cani,
de funclii gi nr. de personal la nivelul comunei
qi a nr. de personal la primdria
de
func{ii
a
statelor
organigramei,
aprobarea
privind
hotdrdre
de
- anexele qi proiectul
publice;
comunei Lelcani, judequl Iaqi, in urma reorganiztuli activilittii autoritAli sau institu{iei
- pievederile art.6i alin.(5) literi "e" qi arr.36 atin.(3) lit.b din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd cu
cursul anului 2016,
modificdrifi gi complet[rile ulterioare qi prevedeiile legislative cu privire la salarizareapersonalului in
-Legeaw.Si1ZOOZ Codul Muncii cu modificf,rile qi completdrile ulterioare;
ulterioare;
-feieanr.lgg/1999 privind Statutul funcfionarilor publici, republicatd 2, cu modificdrile qi completdrile
pl[tit
din fonduri publice, cu
bugetar
personalului
a
unitard
- tJgea nr.2g4l20|0 qi Legea ff.2g512,010 privind salarizarea
modificdrile qi completdrile ulterioare;
gatantat in platl
-Hotdrarea Guvernului nr. 101'7 12015 pentru stabilirea salariului debazd minim brut pe lard
publice
in anul 2016, prorogarea unor
fonduri
platit
din
- ordonanla de Urgen![ nr.5i12015 privind salarizarea personalului
termene, precum gi unele mdsuri fiscal-bugetare;
al comisiei pentru activitatea economicd din cadrul consiliului local;
- -avizul
-- favorabil
i; t.*eiul art. 45, alin. (2),literaa) din Legea administratiei publice locale nr. 215l2OOl, republicatE, cu modificarile si

- Avizul w. tg5g2l2ol6

completarile ulterioare,

norAnA$rn:

nivelul
Se aprob6 Organigrama, Statul de funcfii $i nr. de personal pentru anul 2016 la
modificate
prezentahotdrdre,
comunei Lelcani,judelul raql, corrform anexelor care fac parte integrantd din
iri urma reorganizdrii activitafii autoritalii sau instituliei publice, dupi cum vrmeazd:
- se aprobi schimbarea denumirii biroului financiar contabil qi ajutoare de stat in compafiimentJinanciar
contabil gi aiutoare de stat;
- se aproba schimbarea denumirii compartimentului pentru achrzilti publice in compartiment de achizilii

Art.l

publiceSiinvestilii

*
,,,.
Art.Z primarul, secretarul comunei qi compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei

Lelcani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotardri.
Lelcani, judelul Iaqi, va comunica o copie a prezentei hotdrAri Primarului
Art.3 Secretarul
"o-rr.i
Judelului Iaqi,
comunei Lelcani, Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici, Instituliei Prefectului
qi o va aduce la
compartimentului firr-an"iar-"oniabil gi ajutoare de stat din cadrul Primdriei Lejcani
cunoqtinld publicd Prin afiqare

Con
Secretar

