ROMANIA
JUDETUL IA$I
COMUNA LETCANI
COI{SLIUL LOCAL
TelefonlFax:(004) 0232 - 296.770; Codfiscal 1540188;Cod poqtal 707280 Email: primaria.letcani(g'ahoo.ro

.

HOTARAREA nr. 83

12017

privind aprobarea clrganigramei, statului de funcfii gi nr. de personal la nivelul-comunei Lelcani,

in urma infiinldrii unui post de muncitor
CONSILTUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile gedintei ordinare din data

de 31

octombrie 2017,

Av6nd in vedere:

- Avizul nr. 185821201,6 conexat cr 1694412016 al MDRAP Agentia Nationald a Functionarilor Publici pentru
func{iile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Le{cani, judeful Iagi;
-Referatul nr.8627125.10.2017 intocmit de viceprimarul comunei, domnul Tdrild Marcel prin care aratd cd a fost
achizilionat un buldoexcavator de c[tre primiria Lelcani Ei solicit[ angajarea unui mecanic utilaje calificat care sd deserveascl
utilajul;
- Referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat la nr.8650126.1,0.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului
de func{ii qi nr. de personal la nivelul comunei Letcani, in urma reorganizdrli activitilii autoritStrii sau institutiei publice prin

infiin{areaunui post de muncitor in cadrul compartimentului asigurare servicii utilitate public6, proteclia mediului
gospoddrirea localit[lii de la prim6ria comunei Lelcani ;

Ei

- anexele gi proiectui de hotlr6re w.865L126.70.201,7 privind aprobarea organigramei, a statelor de functii gi a nr. de
personal la primdria comunei Le{cani, judetul laqi, in urma reorganizdrii activitS{ii autoritilii sau institutiei publice;
- prevederile art.63 alin.(5) litera "e" 9i art.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd cu
modificirile gi completdrile ulterioare qi prevederile legislative cu privire la salarizarea personalului in cursul anului 2016,
- Legea nr.5312003 Codul Muncii cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea nt.153ZAfi privind saTarizarea unitar6 a personalului bugetar pletit din fonduri publice,
- HCL nr. 58120t7 privind aprobarea reincadrdrii personalului salarizatinbaza Legii nr. t5312077;
- bugetul local al comunei aprobat prin HCL nr. 27 12017 , cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
- avizul favorabil a1 comisiei pentru activitatea economicl din cadrul consiliului local;
in temeiul art.45, alin. (2), litera a) din Legea administratiei publice locale nr. 2l5l2}Ol,republicat6, cu modificarile si
completarile ulterioare,

norAnASrn:

Art.l Se aprobl Organigrama, Statul de func(ii qi nr. de personal pentru anil 2017 la nivelul
comunei LeJcani, jude{ul Iaqi, conform anexelor care fac parte integrant[ din prezenta hot6r6re, modificate
in urma reorganizdrii activit5lii autoritdtii sau institutiei publice prin infiin{area postului de muncitor
calificat in cadrul compartimentului asigurare servicii utilitate public6, protectia mediului qi gospodlrirea
localitalii de la prim[ria comunei Lefcani.
Art.Z Primarul, viceprimarul, secretarul comunei qi compartimentul financiar contabil Ei ajutoare de
stat din cadrul primdriei Lelcani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
Art.3 Secretarul comunei Lefcani, judetul Iaqi, va comunica o copie a prezentei hotdr0ri Primarului
comunei Lefcani, Instituliei Prefectului Judelului Iaqi. compartimentului financiar-contabil qi ajutoare de
stat din cadrul Primdriei Le{cani qi o va aduce la cunoqtinti public[ prin afigare.
Datd, astdzi'. 31 .10.2017
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