
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI NEGRILESTI

PRIMAR
HOTARAR EA Nr.5

din 31 ianuarie 2013

Privind:aprobaroa organigramci ,numarului de personal si statului de

fungal al aparatujui de special state al primarului comunci
Negrilestijudetul Vrancca sia institutiile si serviciilor publica

din subordinea Consi]iu]ui ]oca] a] comunei Negri]esti,judetu]
Vrancea

Consiliul local al comunei Negrilestijudetul Vrancea ,
analizand proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei

.numaru]ui de personae si statu]ui de functii a] aparatu]ui de speciajitate a]

primarului comunei Negrilesti,judetul Vrancea sia institutiile si sewiciilor
pub[ice din subordinca Consi]iu]ui ]oca] a] comunei Negri]esti,judetu]

Vnancea,propus de primarul comunei Negrilesti;

vazand referatul de spccialitate al secretarului unitatii administrativ

teritoriale Negrilesti,inregistrat sub nr. 73 din 15 01 2013 pron care se propune

aprobarea organigramei ,numarului de personal si statului de functii al
aparatului dc specialitate al primarului comunei Negrilestijudetul Vrancca si a
institutiile si serviciilor publica din subordinea Consiliului local al comunei

Negrilestijudetu] Vranwa .
vazand adrcsa nr. 18013 din 27 1 2 2012 primita de la [nstitutia Prefectului

,judetul Vrancca pron care se comunica numarul maxim de posturi ce pot fi
incadrate la nivelul unitatii administrativ tcritorialc Negrilcsli judetul Vrancea
aferent anului 2013 ;

avand in vedere prevedcri]c art. ]]] din I,alia . 6 1it b din OUG nr.
63/2010 din 30 iunie 2010 -pcntru modificarea si completarca Legit nr.
273/2006- privind finantelc publica locale ,prccnm si pentru stabilirea unor
masuri financiare ;

in temeiul prevederilor art. 36 din 2 lit a ,din 3 lit . b ,art. 45 din I,,art.
1 15 alia I lit b,din 3 ,art. 1 17 1it a din Legea administratiei publica locale

numarul 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

H OTA RASTE

Art. ISe aproba organigrama ,numarului dc personal si statului de functii al

aparatului de specialitate al primarului comunei Ncgrilcsti,judctul Vrancea si a
institutiile si sewiciilor publica din subordinca Consiliului !acai al comunei



Negrilestijudctul Vrancea ,confom} anexelor lsi2 care fac parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 2 Cu data prczentei , Hotararea Consi]iu]ui ]oca] nr. 29 din 21 12 2012 isi
inceteaza aplicabilitatea .

Art. 3. Prevedcrilc prezcntei hotarari vor fi dube la indcpliniK de scretarul

unitatii administrativ teritoriale si compartimentul contabilitate financier din

aparatul de specialitate al primarului comunei Negrilesti,judctul Vrancea .

Art.4.PrevededJe prezcntci hotarari vor fi comunicatc wlor interesati pron grija
secretarului unitatii administrativ teritoriale Negrilcsti,judctul Vrancea .

Contrasemnat pentru legalitate
Secretar,

Lcchca Ariadna


