ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
COMUNA MALDAENI
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
Privind,aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului,ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local constituite la nivelul comunei Maldaeni,
Consiliul Local al comunei Maldaeni ,judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinara in data
de 19.03.2018 ;
Având în vedere :
- expunerea de motive întocmită de dl.Oprina Ion,primarul comunei ,inregistrata la nr.1024 din
13.03.2018 ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, întocmit de
d-na.Sirbu Maria, secretarul comunei inregistrat la nr.1025 din 1303.2018 ;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2),cu modificările
şi completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.53/2001 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile art.36,alin.(1),alin.(2),lit.a) şi alin.(3),lit.b) şi art.73 din Legea nr.215/2001,
republicată,cu modificările si completările ulterioare.
- avizul comisiei de specialitate pe principalul domeniu de activitate a consiliului local Maldaeni
In temeiul prevederilor art.45,alin.(1) şi art.115, alin.(1),lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE
Art.1 Aproba organigrama si statul de functii, cuprinzand nr.de functii publice si nr.de personal
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Maldaeni, institutiilor si serviciilor
publice subordonate consiliului local al comunei Maldaeni,judetul Teleorman, conform anexelor
nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.3 Primarul comunei Maldaeni,judetul Teleorman va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.4 Secretarul comunei Maldaeni, judetul Teleorman va comunica in termen prezenta hotarare
Prefectului Judetului Teleorman,Primarului, autoritatilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Ionescu Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Sirbu Maria

COMUNA MALDAENI
NR._9_/_19.03_2018
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi _______ 2018 cu un numar de ____ voturi PENTRU
___voturi IMPOTRIVA,_____voturi ABTINERI,din totalul de 13 consilieri in functie,din care prezenti
__.

