ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA BOISOARA
-CONSILIUL LOCALLEGISLATURA 2016-2020

HOTARAREA nr. 31
PRIVITOR LA : Aprobarea organigramei si a statului de functii al
aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Boisoara ;
Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara publica din data de
11.10.2016,la care participa un numar de 8 consilieri din totalul de 9
consilieri in functie;
Vazand ca prin Hotararea nr. 16 din 07.09.201616,dl. BACIU EMIL a
fost ales presedinte de sedinta ;
Luand in dezbatere expunerea de motive nr. 2567 din 29.09.2016 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 ;
Tinand cont de raportul de specialitate nr. 2568 din 29.09.2016, prezentat
de d-na Mohanu Marioara – secretar delegate in cadrul Primariei Boisoara;
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 agrement ;
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,juridica ,apararea ordinii si
linistii publice a drepturilor cetatenilor;
Vazand raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare,intocmit
de secretarul unitatii administrativ-teritoriale Boisoara ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 ,privind statutul
functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
si a O.U.G.nr.63/2010, cu modificarule si completarile ulterioare ;
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului - Judetul Valcea nr.
2109/11.02.2016,privind numarul maxim de posturi aferent anului 2016, in
conformitate cu art. 21 din OUG 57/2015, art. III din OUG 63/2010;

In temeiul art.36,alin.2 lit.b 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 Primarului Comunei
Boisoara,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art .2. Se aproba statul de functii al aparatului propriu de specialitate al
Primarului Comunei 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. Incepand cu data de 7.10.2016 isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.
7/2016
Art. 5. 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BACIU EMIL

BOISOARA
11.10.2016

CONTRASEMNEAZA
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA BOISOARA

Nr. 2567 DIN 29.09.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind organigrama, statul de funcţii, numărul de personal din aparatul de
specialitate al Primarului din cadrul Consiliului Local al comunei Boisoara

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. a) coroborat cu
prevederile alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului,
în condiţiile legii, organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice.
Aprobarea organigramei si a statului de functii sunt necesare pentru a
putea recruta personal si angajarea acestora pe posturile vacante.

Primar,
Sandulache Mihai

PRIMĂRIA COMUNEI BOISOARA
JUDEŢUL VALCEA
NR.2568 din 29.09.2016

DE ACORD
PRIMAR,
Săndulache Mihai

RAPORT
Baza legală:
1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
2. Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, art.10 alin.1 din Legea-cadru
nr.284/2010 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015 şi a
4. OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, coroborat cu art.36 alin.2 lit.a, alin.(3) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei
Boisoara privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului
de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Boisoara, al institutiilor si serviciilor publice subordonate
Consiliului local Boisoara.
Faţă de aceste considerente va rugam sa promovati proiectul de
hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Boisoara, pentru anul 2016.

p.SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

PRIMĂRIA COMUNEI BOISOARA
JUDEŢUL VALCEA
NR. _______ din 29.09.2016

AVIZ DE LEGALITATE

Cu privire la : la legalitatea proiectului de hotarare privind
aprobarea aprobarea organigramei si a statului de functii
Subsemnata Mohanu Marioara – secretar delegate al Comunei Boisoara,
Judetul Valcea, analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii
Consiliului local in sedinta ordinara din 7.10.2016, am constatat urmatoarele:
Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea organigramei si a statului de functii fiind initiat in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.273/2006 privind finantele publice, precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare si in limita competentei date de prevederile art.36, alin.(2), lit.d)
coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata;
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

1. Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 fiind
initiat in conformitate cu prevederile ordinului presedintelui Agentiei
Nationale a Functionarilor publici nr.7660/2006 si in limita competentei date
prevederile art.36, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.b) si art.45, alin.1
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata.
2. Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016,
fiind iniţiat in conformitate cu prevederile art.49 ,alin.(12) , ale art.73,
alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale si in limita
competentei date de prevederile art. 36, alin.(1) si alin.(2), lit. b coroborat cu
alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata.

