ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HAMCEARCA
HOTARAREA Nr.
privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Hamcearca, judeţul Tulcea
Consiliul local al comunei Hamcearca , judetul Tulcea , întrunit în şedinţă ordinară , legal
constituită astăzi 22 septembrie 2017;
Având în vedere:
- referatul cu privire la organigrama şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate,
precum şi a personalului contractual, înregistrat sub nr. 2132/21.09.2017;
- Dispozitia nr.100/22.08.2017 privind ocuparea prin transfer a functiei de secretar;
Ţinând cont de prevederile:
- art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- art. 107 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
(r2), modificată şi completată ulterior.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „b”, art. 45 alin. (1) şi
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică, locală, republicată,
modificată şi completată ulterior:
Consiliul Local al comunei Hamcearca
Hotaraste :
Art. 1 - Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al primarului si personalului
contractual din cadrul primăriei comunei Hamcearca, judeţul Tulcea, conform Anexei nr. 1
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aproba Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului si
personalului contractual din cadrul primăriei comunei Hamcearca, judeţul Tulcea, conform
anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului
Judetul Tulcea si o va aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale in vigoare.
Adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local Hamcearca din data de 22 septembrie 2017 cu
un numar de voturi ….. pentru , ….. abtineri ,….. impotriva , din totalul celor …. consilieri
prezenti .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
BALAUTA CLAUDIU VIOREL

SECRETAR ,
BIBICA FLORENTIN

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HAMCEARCA
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Hamcearca, judeţul Tulcea
Consiliul local al comunei Hamcearca , judetul Tulcea , întrunit în şedinţă ordinară , legal
constituită astăzi 22 septembrie 2017;
Având în vedere:
- referatul cu privire la organigrama şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate,
precum şi a personalului contractual, înregistrat sub nr. 2132/21.09.2017;
- Dispozitia nr.100/22.08.2017 privind ocuparea prin transfer a functiei de secretar;
Ţinând cont de prevederile:
- art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- art. 107 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
(r2), modificată şi completată ulterior.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „b”, art. 45 alin. (1) şi
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică, locală, republicată,
modificată şi completată ulterior:
Consiliul Local al comunei Hamcearca
Hotaraste :
Art. 1 - Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al primarului si personalului
contractual din cadrul primăriei comunei Hamcearca, judeţul Tulcea, conform Anexei nr. 1
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aproba Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului si
personalului contractual din cadrul primăriei comunei Hamcearca, judeţul Tulcea, conform
anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului
Judetul Tulcea si o va aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale in vigoare.
Initiat astazi: 21.09.2017
Iniţiator
Primar ,
ACCELEANU ION

Avizat pentru legalitate
Secretar,
BIBICA FLORENTIN

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL HAMCEARCA

RAPORT DE AVIZARE
referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Hamcearca, judeţul Tulcea
Comisia locala pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului, servicii si comert, întrunită în şedinţă legal constituită astăzi 22
septembrie 2017 analizând expunerea de motive pentru initierea proiectului de hotărâre
privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Hamcearca, judeţul Tulcea
În urmă discuţiilor purtate pe marginea proiectului de hotărâre ;
Văzând şi opinia de specialitate a secretarului comunei ;
În temeiul dispoziţiilor art.24(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului local propunem :
Aviz favorabil / nefavorabil
............................................................................................................................................
Prezentul raport va fi înaintat secretarul comunei pentru prezentare în şedinţa
Consiliului local .

Preşedinte ,
Benga Ion

Secretar,
Rotaru Doru

Membru :

Alexe Stefan

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL HAMCEARCA

RAPORT DE AVIZARE
referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Hamcearca, judeţul Tulcea
Comisia locală pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, întrunită în
şedinţă legal constituita astazi 22 septembrie 2017 analizând expunerea de motive pentru
iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Hamcearca, judeţul Tulcea
În urmă discuţiilor purtate pe marginea proiectului de hotărâre;
Văzând şi opinia de specialitate a secretarului comunei ;
În temeiul dispozitiilor art.24(1) din Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului local propunem :
Aviz favorabil / nefavorabil
........................................................................................................................................
Prezentul raport va fi înaintat secretarul comunei pentru prezentare în şedinţa
Consiliului local .

Preşedinte ,
Pangrate Dumitru Daniel

Secretar,
Mihai Marioara

Membru :

Balauta Claudiu Viorel

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL HAMCEARCA
RAPORT DE AVIZARE
referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Hamcearca, judeţul Tulcea
Comisia locală pentru administratie publica locala, juridica, aparare ordinii si
linistei publice, întrunită în şedinţă legal constituită astăzi 22 septembrie 2017 analizând
expunerea de motive pentru iniţierea proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei
şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Hamcearca,
judeţul Tulcea
În urma discuţiilor purtate pe marginea proiectului de hotărâre
Văzând şi opinia de specialitate a secretarului comunei ;
În temeiul dispoziţiilor art.24(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului local propunem :
Aviz favorabil / nefavorabil
.....................................................................................................................
Prezentul raport va fi înaintat secretarului comunei pentru prezentare în şedinţa
Consiliului local .
Preşedinte ,
Rusu Jean

Secretar,
Clim Toader

Membru :

vacant

PRIMARIA COMUNEI HAMCEARCA
JUDETUL TULCEA

ANEXA NR. 1 la
Hotararea nr._____/_________________
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PRIMARIA COMUNEI HAMCEARCA
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STAT NOMINAL DE PERSONAL
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