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HOTARAREA nr. 65 I Z0t6
privind aprobarea organigramei, statului de funcfii qi nr. de personal la nivelulbomunei Letcani,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrarile qedinlei ordinare din data de 24
noiembrie 2016.

Avdnd in vedere:
- Avizul nr. 1858212016 conexat cu 169441'2016 al MDRAP - Agenlia Nalional6 a Funclionarilor Publici pentru

funcliile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lelcani, jude{ul Iaqi;
- Referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat la m.9619123.11.2016 privind apfobarea

de funclii gi nr. de personal la nivelul comunei Lelcani, in urma reorganizirii activitdlii autoritilii sau

prorogarea unor

Organigramei, Statului
instituliei publice prin

infiinlarea postului de cadru tehnic PSI;
- anexele gi proiectul de hotdrAre privind aprobarea organigramei, a statelor de funclii gi a

comunei Lelcani, judelul lagi, in urma reorganizdrii activitilii autoriterii sau instituliei publice;
nr. de personal la primdna

- prevederile art.63 alin.(5) litera "e" qi art.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd cu
modificdrile qi complet[rile ulterioare gi prevederile legislative cu privire lasalarizareapersonalului in cursul anului20iO,
- Legea nr.5312003 codul Muncii cu modificIrile qi completrrile ulterioare;
- Legea nr.188i 1999 privind Statutul funcgionarilor publici, republicatd 2, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
- Legea nr. 28412010 qi Legea w.28512010 privind salarizarea unitard a personalului bugetar plltit din fonduri publice, cu
modifi c6rile qi complet[rile ulterioare;
-Hotlrdrea Guvernului nr. 101712015 pentru stabilirea salariului d,e bazdminim brut pe (ar6 garantatin plat6
- Ordonanfa de Urgen{i nr.5712015 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2016,
termene, precum qi unele mdsuri fiscal-bugetare;
- Procesul verbal de control nr.9679110.11.2016 al Inspectoratului pentru SituaJii de Urgenli,,Mihail Grigore Sturdza" al

judelului laqi;

- Ordinul MAI nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale gi operatorilor economici care au obligatia
de a angaja cel pulin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul ap6r6rii impotriva incendiilor;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea economicd din cadrul consiliului local;

in temeiul art- 45, atin. (2), litera a) din Legea administratiei publice locale nr. 2l5l200l,repub1icat6, cu modificarile si
completarile ulterioare,

norAnAgrn:
Art.l Se aprobd Organigrama, Statul de func{ii qi nr. de personal pentru anll 2016 la nivelul

comunei Lelcani, judeful Iaqi, conform anexelor care fac parte integrant[ din prezentahotdr6re, modificate
in urma reorganizdrii activitaf i autoritdtii sau institufiei publice prin infiinlarea postului de cadru tehnic pSI
in cadrul compartimentului pentru situafii de urgenfd al aparatului de specialitate al primarului comunei
Lelcani, judeful Iaqi.

Att.2 Primarttl, secretarul comunei qi compartimentul financiar contabil din cadrul primlriei
Lefcani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.
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