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HOTARAREA nr. 4 t2019

privind apr6barea organigramei, statului de functii gi nr. de personal la nivelul comunei Lefcani

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,legal constituit, intrunit la lucrdrile qedinlei

ordinare din data de 31 ianuarte 2019,
Avf,nd in vedere:

- Avizul m. 1858212016 conexat at 1694412016 al MDRAP - Agenlia NationalS a Funclionarilor
Publici pentru funcfiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lelcani, judetul

Iaqi; 
:

- Referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat la nr. 61812l.0l:2019 privind aprobarea

Organigramei, Statului de funcfii qi nr. de personal la nivelul comunei Lelcani, in'urma transformdrii unui
post in cadrul compartimentului de administrare apatrimoniului de la primdria comunei Lefcani ;

- anexele qi proiectul de hotdrdre nr.61712019 privind aprobarea organigramei, a statelor de funclii
gi a nr. de personal la primdria comunei Lelcani, judetul Iagi, in urma transformdrii unui post;

- Adresa nr. 301/31.01.2019 a $colii Gimnaziale Lelcani referitoare la aplicarea Ordinului comun

rr.529817.09.2011 al Ministrului Educafiei, Cercet5rii, Tineretului qi Sportului qi al Ministrului SAnAtSlii

prin care a fost aprobatd Metodologia privind examinarea stirii de s6ndtate a pre;colarilor qi a elevilor din
unit[1ile de inv6!5m6nt de stat qi particulare autorizatelacreditate, privind acordarea asistenlei medicale

gratuite qi pentru promovarea unui stil de viafd sdndtos, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
- prevederite art.63 alin.(5) litera "e" qi art.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 21512001 privind

administra{ia publicd cu modificdrile qi completlrile ulterioare qi prevederile legislative cu privire la
salarizarea personalului in cursul anului 2019,
- Legea nr.188/1999 republicat[ II, privind Statutul funclionarilor publici, cu modificdrile Ei complet6rile

ulterioare;
- Legea rr.5312003 Codul Muncii cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
-Legeanr.15312017 privind salaizareaunitard a personalului bugetar pl6tit din fonduri publice,

- HCL nr.5812017 privind aprobarea reincadrdrii personalului salarizat inbaza Legii nr. 15312017;

- HG nr.93712018 privind stabilirea salariului debazd minim brut pe [ard, gararrtat in platd pentru anul

2019;
- bugetul local al comunei aprobat prin HCL nr.512018, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- avinifavorabil al comisiei pentru activitatea economicd din cadrul consiliului local;
- propunerile exprimate in qedinfa de consiliu din data de 31.01.2019 qi votul exprimat privind infiinlarea

unui cabinet de medicin[ qcolard in subordinea consiliului local, pentru a asigura asistenfa medicald la

$ c oal a GimnazialL Lelcani ;. 
in temeiul art. 45, alin. (2), litera a) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001,

republicatS, cu modificarile si completarile ulterioarg,

HOTARA$TE:



Art.l Se aprobd Organigrama, Statul de funclii gi nr. de personal pentru anul 2019 la nivelul

comunei Letcani, iuaept Iagi, conform anexelor care fac parte integrantd din prezenta hotdr6re, modificate

prin:
transformarea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I,

grad profesional superior in cadrul compartimentului pentru administrarea patrimoniului de la Primdria

comunei Lefcani;
- infiinfare compartiment de asistenfd medical[, in subordinea consiliului local, avAnd in structurd

un post contractual de asistent medical generalist, studii medii, care va asigura buna functionare a

cabinetului medical qcolar, examinarea stdrii de s[n[tate si acordarea asistentei medicale gratuite

preqcolarilor qi elevilor $colii Gimnaziale Lelcani.

Art.2 Primarul, viceprimarul, secretarul comunei qi compartimentul financiar contabil Ei ajutoare de

stat din cadrul primdriei Lgtcani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri'

Art.3 Secretarul comunei Letcani, judeJul Iagi, va comunica o copie a pre2entei hotdrdri Primarului

comunei Le{cani, Institutiei Prefectului Jude}ului Iagi, compartimentului financiar-contabil qi ajutoare de

stat din cadrul Primdriei Lefcani qi o va aduce la cunogtinli publicd prin afiqare.
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