ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA BOISOARA
-CONSILIUL LOCALLEGISLATURA 2016-2020

HOTARAREA NR. 36
PRIVITOR LA : Aprobarea organigramei si a statului de functii al
aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Boisoara, judetul
Valcea pentru anul 2017;
Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara publica din data de
26.06.2017,la care participa un numar de 9 consilieri din totalul de 9
consilieri in functie;
Vazand ca prin Hotararea nr. 33 din 26.06.2017,dl. Leon Ion, a fost ales
presedinte de sedinta ;
Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Sandulache
Mihai,primarul comunei Boisoara,prin care se propune stabilirea structurii
organizatorice si a functiilor publice din cadrul aparatului propriu din cadrul
Consiliului Local Boisoara si aprobarea statului de functii ;
Avand in vedere raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Boisoara ;
1.Comisia pentru invatamant ,culte,sanatate ,cultura,protectie
sociala,activitati sportive si de dministr ;
2.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget ,
finante ,administrarea domeniului public si privat al localitatii,protectia
mediului,servicii si comert ,agricultura ,gospodarire comunala;
3.Comisia pentru administratia publica locala, dministr ,apararea ordinii
si linistii publice a drepturilor cetatenilor;
Vazand raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare intocmit
de secretarul unitatii dministrative-teritoriale Boisoara ;
Tinand cont de adresa nr. 28055/2017 a ANFP Bucuresti si adresa nr.
1742/08.02.2017 a Prefecturii Valcea cu numarul maxim de posturi ( 16
posturi);
In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999,art.90 ,privind statutul
functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
si a O.U.G.nr.63/2010, cu modificarule si completarile ulterioare ;

In temeiul art.37,alin.1 si art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare ,cu un nr.de 9 voturi pentru adopta urmatoarea :
HOTARARE
Art.1. Se aproba organigrama aparatului propriu al Consiliului
Local,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art .2. Se aproba statul de functii al aparatului propriu de specialitate al
Consiliului Local Boisoara,conform anexei nr. 2 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art .3. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Primarul comunei Boisoara,dl.Sandulache Mihai ,va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ,iar secretarul o va
comunica primarului , Institutiei Prefectului – Judetul Valcea si persoanelor
interesate informand Consiliul Local Boisoara asupra modului de aducere la
indeplinire.
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