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H O T A R A R E nt. 738/20.07.2017
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FLINCTII DIN

CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORA$ULUI
sANreNe PENTRU ANUL 2017

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
AvAnd in vedere :

- Expunere de motive- Tomuta Daniel , Primarul oragulur SAntana, nr. 8665 dtn 12.01 .201.7

- Referat de specialitate inspector Nistor Monica, compartiment Resurse umane; m. 8664
dtn 1.2. 07 .201.7

- Prevederile art.1.07 a1in.1 litera c ai Legii lBB/1,999 R2 privind Statutul funclionarului
public,
- Prevedrile Legii nr. 6 /2017 a Bugetulur de stat pe an;i 201,7 ,

- Art 5 alin.1 al O.U.G. 9/27.01,.201'7 carc prevede in anul 201,7 ca numarul maxim de

posturi care se finanteaza din fonduri publice pentru institutiile si autoritatile publice
indiferent de modul de finantare si subordonare se stabileste astfel incat sa asigure plata
integrala a dreprurilor salartale acordate in conditiile legii cu tncadrarea in cheltuielile salaiale
aprobate prin Buget,
- Art. 5 alrn.2 a|O.U.G. 9/27.0L.2017 Ordonatorii de credite stabilesc numirul maxim de

posturi care se ftnan\eazdin an,i,201,7;
- Punct de vedere A.N.F'.P. m. 20299 /201.1;
- Adresa m. 2908 dtn 21.04.2017 institutia Prefectului -Judetul Arad privind numarul maxim
de posture pe anul 2017.

Prevederile ^rt 36 a\n 3,litera b, alin 6 litera a, punctele 7,9,12 drn Legea m 21.5/2001,

privind administratia publica locala, republicata cu modif si complet uiterioare,
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 2I5 /2001, privind administragia publicd locali
republicata , cu modificarjle si completarile ulterioare
Prezenta hotarare a fost adoptata cu vohrl a 16 consilietr cate au votat pentru din totalul de

16 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti la sedinta (nr. total al consilierilor locali in
functie - 17)

HOTARASTE

Art.1. Se aprobd organigrama si stahrl de personal al aparatului de specialitate pentru anul

201.7 in conforrnitate cu Legea 6/201,7 privind Legea Bugetului de stat pe 2017, precum Ei a

O.U.G. 9/2017 privind numarul maxim de posturi in2017, care se {rnanteaza din fonduri
publice pentru institutiile si autoritanle publice indrferent de modul de finantare si



subordonare' , potrivit Anexelor cate fac parte integranta din ptezefita hotarare, culltmatoarea modificare, dupa cum urrrrreaza:
- mutarea si ttansformarea postului de referent grad profesional supedor custudii medii din cadrul biroului Resutse umun"fn inspector gr"a pr;f.sionaldebutant cu studii superioare la compartimentul Achizitii din cadrul DirectieiEconomice .

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei
Santana domnul Tomuta Daniel.
Art. 3 - Prezenta se comunicd :

hotarari se incredinteaza primarul orasului

- Institutia Prefectului _Judetul Arad,
- Primami orasului Santana.
- Serviciul contabilitate din cadrul pdmariei
- comparnmentul resurse urnane din cadrul primariei
- Persoane flzice si jundice prin afisaj
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orasului Santana
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