ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA ULMENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI, JUDEŢUL CALARASI întrunit in
şedinţa ordinara, astazi 24 Iulie 2013;
Având in vedere :
 expunerea de motive a primarului comunei Ulmeni nr.3112/12.07.2013, precum si
referat compartimentului de specialitate nr.3111/12.07.2013, prin care se propune
aprobarea organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ulmeni, incepand cu 01 august 2013;
 nota de fundamentare nr. 3115/12.07.2013 prin care se propune aprobarea
organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ulmeni, incepand cu 01 august 2013;
 prevederile art. 8 alin.(3), coroborata cu art. 25 alin. (2), art. 26 alin.(3) si art. 63 din
legea nr. 188/1999/R privind Statautul functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare;
 prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice;
 prevederile art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a
personalului platit din fonduri publice;
 prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei
in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceeri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata;
 prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) din Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 prevederile art. 6 alin.(9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
 prevederile art. 11 alin. (10) si art. 23 lit. b) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvolatarea carierei functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile pct. III lit. B din Ordinul nr. 77/2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicareaperevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in
anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, coroborat cu prevederile art. 11
din OUG nr. 37/2008 aprobat prin legea nr. 283/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 adresa Institutie Prefectului – judetul Calarasi nr.9719/28.12.2012, inregistrata la
institutia noastra la nr.75/19.01.2013 privind numarul total de posturi;
 prevederile art. 1 alin.(2) lit. b) din OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri
privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, anumarului de posturi
si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub
autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

 prevederile Ordinului nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare
pentru obtinerea avizului Agentiei nationale a Functionarilor publici, precum si a
modalitatii de transmitere a acestora de catre autoritatile si institutiil;e publice si
pentru aprobarea modelului-cadru de stat de functii;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit a) coroborat cu alin (3) litera b) din Legea nr.
215/2001 - legea administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Avizul ANFP nr.26117/17.07.2013
 Rapoaretele de avizare ale celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului
Local; Comisia de agricultura, activitati economico – financiare, amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, inregistrat sub
nr.3287/23.07.2013; Comisia juridica si de disciplina, inregistrat sub
nr.3288/23.07.2013 si Comisia de invatamant, sanatate si familie , activitati social –
culturale, culte, munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport,
inregistrat sub nr.3289/23.07.2013
In temeiul art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judeţul
Călăraşi, potrivit anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.2. Se aproba statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni,
judeţul Călăraşi, potrivit anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Ulmeni
impreuna cu aparatul de specialitate al primarului comunei Ulmeni ;
Secretarul comunei va lua masuri de afişarea si comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion PREDA
CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna
Anisoara MANCIU
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