ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA COMUNEI CAIUTI
HOTARARE
privind modificarea si completarea HCL nr. 13/18.03.2014 privind aprobarea organigramei
si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul
Bacau.
Consiliul Local al comunei Caiuti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de 16.07.2014;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a domnului primar nr. 5942/04.07.2014;
- raportul de specialitate nr. 5969/07.07.2014 intocmit de secretarul comunei Caiuti;
- H.C.L. nr. 13/2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul
de specialitate al primarului precum comunei Caiuti, judetul Bacau, modificata si completata
prin HCL nr. 27/2014 ;
- Dispozitia nr. 209/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea regulilor de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
- prevederile Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice ;
- prevederile Legii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
- avizul favorabil al comisiei juridice nr. 6293/16.07.2014;
- avizul favorabil al comisiei economice nr. 6294/16.07.2014;
- avizul favorabil al comisiei cultura nr. 6295/16.07.2014;
In baza prevederilor art.36 alin. 3, lit.b si in temeiul art.45,alin.1 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata;
HOTARASTE:
Art.1. Se modifica si se completeaza HCL nr. 13/2014 in sensul ca se transforma
functia contractuala consilier din cabinetul primarului, gr. IA, nivel studii- S, in
functia contractuala referent, gr. IA, nivel studii- M.
Art.2. Statul de functii se va modifica potrivit prevederilor art. 1.
Art.3. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin- Valeriu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 47/16.07.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 9 voturi pentru si 2 (doua) abtineri. La sedinta
au participat 11 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.
Intocmit,
Pavel Alexandra

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
-PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE
LA
PROIECTUL DE HOTARARE
privind modificarea si completarea HCL nr. 13/18.03.2014 privind aprobarea
organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Caiuti, judetul Bacau.
ART. 66 din Legea nr. 215/2001 prevede urmatoarele :
(1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi
aprobate, un consilier personal. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor
reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate,
cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum două persoane, la oraşe şi municipii;
b) maximum 4 persoane, la municipii reşedinţă de judeţ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către
primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în baza unui
contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii,
pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a
primarului.
Avand in vedere cele sus-mentionate, propun aprobarea proiectului
de hotarare , procedandu-se ulterior la organizarea concursului, conform
regulamentului privind stabilirea regulilor de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
PRIMAR,
IULIAN DURLAN

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
RAPORT DE SPECIALITATE
LA
PROIECTUL DE HOTARARE
privind modificarea si completarea HCL nr. 13/18.03.2014 privind aprobarea
organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Caiuti, judetul Bacau.
Vazand ART. 66 din Legea nr. 215/2001 care prevede :
(1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi
aprobate, un consilier personal. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor
reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate,
cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum două persoane, la oraşe şi municipii;
b) maximum 4 persoane, la municipii reşedinţă de judeţ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către
primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în baza unui
contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii,
pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a
primarului.
Avand in vedere ca unitatea noastra se incadreaza in plafonul de
cheltuieli de personal, consider ca proiectul de hotarare este legal si oportun,
propunand aprobarea lui. Dupa emiterea hotararii se va proceda ulterior la
organizarea concursului, conform regulamentului privind stabilirea regulilor de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice aprobat prin Dispozitia nr. 209/2012.
SECRETARUL COMUNEI
CAPATINA RAMONA

