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HOTARAREA Nr.52
Din 30 iulie 2013

Privind aprobarea organigramei ~i statului de functii pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Sofronea,

conform OUG. 77/2013

Consiliul Local al comunei SOFRONEA,

Avand in vedere :
- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sofronea , insotit de expunerea de motive;

prevederile art. 38 al.2 lit. "a" si al.3 lit."b" din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala.republicata ;
prevederile art.I21 din Constitutia Romaniei;
referatul de specialitate a secretarului comunei Sofronea.d-na Costea Mihaela ;

- prevederile art. 100, 107 si 112 din Legea nr.1881l999 privind Statutul Functionarilor Publici,
republicata;

prevederile artA din OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea
functionalitatii administratiei publice locale,a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la
institutiile publice din subordinea,sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
Avizul nr.26986/29.07.2013 emis de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
adresa nr.900/ 06.02.2013 a Institutiei Prefectului Jud.Arad,privind numarul maxim de posturi pentru anul
2013 ;

In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
adopta prezenta :

HOTARARE:

Art.l. In vederea aplicarii O.U.G 7712013 si in vederea eficientizarii activitatii
aparatului de specialitate al primarului comunei Sofronea se modifica organigrama si
statui de functii a Primariei comunei Sofronea astfel:

a)se desfiinteaza biroul de venituri si cheltuieli .si urmatoarele doua
posturi vacante de functii publice din cadrul acestuia: functia publica de sef birou
clasa I grad profesional superior si functia publica de referent clasa III grad profesional
asistent;

b)se infiinteaza compartimentul de contabilitate cu doua functii publice
de executie;

c)se infiinteaza compartimentul de taxe si impozite cu doua functii publice
de executie;



Art.Z.Functia publica vacanta de inspector I debutant din cadrul
compartimentului administratie se trans forma in functia contractuala de consilier
gradul I;

Art.3. Se aproba organigrama, statul de functii pentru personal din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Sofronea, conform anexelor care fac
parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei
Sofronea .

Art.5.Prezenta se comunica cu.Institutia Prefectului Judetului Arad;
Compartimentul contabilitate;

PRE~EDINTE DE SEDINT A.,
Cons.Ciobanu Delia-Angela

~

CONTRASEMNEAZA.,
ecretar Costea Mihaela


