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HOTARAREA nr. 20 12016

privind aprobarea organigramei, statului de funclii gi nr. de personal la nivelul comunei Le{cani, in urma infiin@rii postului

de consilier personal al primarului

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinfei ordinare din data de 28 irilie 2016,

Avffnd in vedere:
- Avizul nr. 1858212016 conexat cu 16944/2016 al MDRAP - Agenlia NalionalS a Funclionarilor Publici pentru

funcliile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lelcani, judeful Iagi;
- Referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat \aw.6317 127.07.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului

de funclii 9i nr. de personal la nivelul comunei Le{cani, in urma reorganizdrii activitafli autoritalii sau instituliei publice prin
infiinfarea postului de consilier personal al primarului ;

- anexele gi proiectul de hotirdre privind aprobarea organigramei, a statelor de funclii gi a nr. de personal la primdria
comunei Le{cani, judeful Iagi, in urma reorganizdrii activitdlii autorit5lii sau instituliei publice;

- prevederile art.63 alin.(5) litera "e" gi art.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 215/2001privind administrafia public6 cu
modific6rile gi completdrile ulterioare gi prevederile legislative cu privire la salarizarea personalului in cursul anului 20 I 6,
- Legeaw.53/2003 Codul Muncii cu modificdrile qi complerdrile ulterioare;
- Legea nr.l88/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, republicard 2, cu
- Legea nr. 28412010 gi Legea nr.28512010 privind salarizarea unitard a
modificdrile gi completlrile ulterioare;
-Hotdrdrea Guvernului m. 101712015 pentru stabilirea salariului debazd minim brut pe [ard, garantatin plat6
- Ordonanfa de Urgenti nr.5712015 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2076, prorogarea unor
termene, precum gi unele mdsuri fiscal-bugetare;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea economicl din cadrul consiliului local;

in temeiul art.45, alin. (2), litera a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/200l,republicatd, cu modificarile si
completari le ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd Organigrama, Statul de funclii qi nr. de personal pentru anul 2016 la nivelul
comunei Lefcani, judelul Iagi, conform anexelor care fac parte integrant[ din prezenta hotdrdre, modificate
in urma reorganizLrii activitdlii autoritdlii sau instituliei publice prin infiinlarea postului de consilier
personal al primarului, pe perioadd determinatd (pe durata existenlei mandatului primarului).

Art.2 Primarul, secretarul comunei qi compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei
Lelcani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Art.3 Secretarul comunei Lelcani, judeful Iaqi, va comunica o copie a prezentei hotdrAri Primarului
comunei Lefcani, Institufiei Prefectului Judelului Iaqi, compartimentului financiar-contabil qi ajutoare de
stat din cadrul Prim[riei Lefcani qi o va aduce la cunoqtinfd publicd prin afi$are.

Datd astdzi: 28.07 .20 I 6
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