ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1573/30.04.2015
privind aprobarea Organigramei , Statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Ostra ,județul Suceava pentru anul 2015
Consiliul local al comunei Ostra, judeţul Suceava;
Analizând :
- expunerea de motive a Primarului comunei Ostra, - dl. Oros Ioan înregistrată la nr.1573 din
30.04.2015 ;
- nota de fundamentare a secretarului comunei Ostra înregistrată la nr.1599 din data de 30.04.2015 ;
- Adresa nr.4418 din 28.04.2015 a Instituției Prefectului Suceava privind numărul maxim de
posturi pentru anul 2015 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local înregistrat la nr.1713 din 07.05.2015 ;
- H.C.L. nr.45 din data de 26.07.2013 privind aprobarea Structurii organizatorice şi al Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ostra ,judeţul Suceava ;
În conformitate cu :
- prevederile art. III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006
privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și
completările ulterioare ;
- Ordinul comun al Ministerului dezvoltării regionale și Administrației publice și al Ministerului
Finanțelor publice nr.63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din
anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice
locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. a) , alin.(3) lit.b) , art.45 ali.(1) şi pe cele ale art. 115 alin.(1) ,
litera b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . Se aprobă Organigrama , Statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate
al primarului comunei Ostra , județul Suceava pentru anul 2015 , conform anexelor 1 și 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 . Prezenta hotărâre se va aduce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin
compartimentele de specialitate şi va fi comunicată instituţiilor interesate prin intermediul secretarului
unităţii administrativ teritoriale Ostra , județul Suceava .

Initiator al proiectului de hotarare,
Primar – Oros Ioan.
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Secretar comună ,
Bogdan Smărăndeanu
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Preşedinte de şedinţă,
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