ROMÂNIA
COMUNA PO TA CÂLN U CONSILIUL LOCAL

Nr. 23/11.04.2022
privind aprobarea

O

S

d
19.04.2022
Având în vedere :
-Referatul de aprobare al
hotarare inregistrat la nr. 67/11.04.2022;
-Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate propriu al
primarului înregistrat sub nr. 68/11.04.2022;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.69/11.04.2022;
prin H.C.L. nr.6/25.02.2021 privind
de Specialitate al P
Local;
- Adresa
iei Prefectului- jude
u nr.4145/09.04.2021 , înreg
2799/12.04.2021, privind comunicarea num rului maxim de posturi
OUG.63/2010, total un numar de 36 posturi la nivel de U.A.T
- Prevederile art. 129, alin(2),
(3) lit.c), din
Codul administrativ
rile ulterioare;
In temeiul prevederile art. 129 alin (3), lit.c) si e), art. 139 a
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

nr. 57/2019 privind

rile ulterioare;

Art.1.(1) Se aproba modificarea Organigramei Aparatului de Specialitate al primarului comunei
conform Anexei nr.1 care face
(2) Se

S

l Aparatului de S

conform Anexei nr.2, care face parte
.
Art.2. La data intrarii in vigoare a prevederilor art.1. orice alte dispozitii contrare se abrog
Art.3. Compartimentul
financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot ri.
Art.4.
Primarului
,
F
.

INITIATOR,
PRIMAR,
MUNTEANU SORIN
AVIZAT,
SECRETAR DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

COMUNA POSTA CALNAU

Romania, Tel. 0238521102, Tel/Fax 0238521873, CUI: 3724520
E-mail: primariapostacalnau@gmail.com
Nr. 67/11.04.2022
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea
P

l Aparatului de Specialitate al

Subsemnatul Munteanu Sorin-primarul
intervenite sau previzionate în structura de personal, care au survenit de la ultima aprobare a statului de
6/25.02.2021.
În conformitate cu prevederile art. 129, alin (1) si alin (2) lit a
din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: (1) Consiliul local are ini

nr. 57

a) atributii privind unitatea administativProiectul de hotarare este ini iat în exercitarea atribu iilor stabilite pentru institu iile publice
potrivit prevederilor Ordonan ei de Urgen nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
ulterioare.
-Inspector clasa I grad profesionalDebutant, studii superioare.
Astfel propun mutarea
compartimentului
Alexandru, f

functiei publice de executie vacante Inspector

debutant din cadrul
publice, in cadrul
Prin încetarea raportului de serviciu prin demisie al domnului Gheorghe

,
nt.
având

inspector

clasa I, grad profesional principal
clasa I grad profesional principal,

Având în vedere faptul
din cadrul compartimentului Contabilitate
Inspector Grad profesional Principal a fost ocupat timp de 9 luni dupa care a ramas vacant prin transfer
la cerere
lta unitate, propun transformarea
grad profesioanl principal
superioare
neschimbate.
Astfel prin aceasta modificare a statului de
ei aparatului de specialitate al
Compartimentului Stare Civila, se
specifice.
Modificarile intervenite nu aduc atingere nr. maxim de personal stabilit conform prevederilor
OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Având în vedere cele prezentate, am i
re pe care il supun spre
aprobare plenului Consiliului Local.

PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

NR. 68/11.04.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificarea

paratului de Specialitate al
ce-i sunt conferite de lege, primarul comunei

În conformitate cu prevederile art.129, alin (1) lit a , alin 3 lit c
nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ
al aparatului de
specialitate al primarului, ale i
este un atribut al Consiliului Local la propunerea primarului comunei.
Aparatului de Specialitate al primarului comunei
publice aflate în subordinea Consiliului Local , aprobat prin HCL nr. nr.
41/20.11.2019, la nivelul U.A.T., este necesar
Compartmentului Serviciul Voluntar pentru
,
ef
serviciu gradul IA-VACANT
de
- î
,
o
de
. Astfel se propune mutarea
functiei publice vacante Inspector clasa I,grad profesional debutant, din cadrul compartimentului
, în cadrul compartimentului nou

Inspector Grad profesional Principal a fost ocupat timp de 9 luni dupa care a ramas vacant prin transfer

superioare
n
-

:
2 posturi aferente functiilor de demnitate publica ocupate Primar

.
Viceprimar

Cabinet primar
-2 posturi 2 consilier primar 2 ocupat
Cabinet viceprimar - 1 post-1 consilier viceprimar - 1 ocupat
SECRETAR GENERAL U.A.T- 1 post 1 VACANT
Administrator Public 1 post c
de executie post ocupat
Compatimentele din subordine sunt structurate astfel:
Compartiment Agricol- 5 posturi i publice
dintre care :
4
- 4 posturi ocupate
1
1 post vacant
Compartiment Financiar Contabil: -2 posturi1- 1 post ocupat;
1- 1 post vacant ;
Compartiment Impozite i Taxe: - 4 posturi din care:
3 posturi3 post ocupat;

a

1 post

- 1 post ocupat

-

Compartiment

: - 3 posturi

-3 ocupate
26 posturi contractuale asistenti personali

pentru persoane cu handicap grav,
, dintre care:- 21 posturi ocupate - 5 posturi vacante
: - 1post

contractual

)- ocupat
: 6 posturi
6 ocupate
: 1 post Bibliotecar-ocupat
: 2 posturi contractuale
1 post ocupat
1 post vacant
- 3 posturi -

i publice de

dintre care :
Compartmentului
1 post Compartment

-ocupate
- 1 post
1 post vacant

de executie
)- 1 post

ef Serviciu gradul IA- 1 post ocupat
: - 1 post-vacant
Compartiment Secretariat: -1 post-ocupat
Având în vedere cele mai sus prezentate precum si faptul ca modificarile intervenite nu aduc atingere nr.
maxim de personal stabilit conform prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu
modificarile si completarile ulterioare avizez favorabil proiectul de Hotarare privind aprobarea

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T.
ENACHE ANA

COMUNA POSTA CALNAU

Nr.3058/11.04.2022
l

Sat/ Com. Posta
Romania, Tel. 0238521102, Tel/Fax 0238521873, CUI: 3724520
E-mail: primariapostacalnau@gmail.com

privind aprobarea modific

1.
Motivarea proiectului de act administrativ:
Aprobarea
.
Având în vedere prevederile art.407 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , art. 14, alin. 2, alin 2^1 din
OUG 90/2017 privind
fiscal-

2.

punct.5 anexa nr.1 la OUG.63/2010 astfel:
18
pot fi înc
anexa nr.1 la OUG.63/2010
26 posturi contractuale asistenti personali pentru persoane cu handicap grav, potrivit art. III alin. (2) din O.U.G.
pen
3.

:
Compartmentului
,
Inspector clasa
I grad profesioanl debutant -VACANT. Astfel propun mutarea
grad profesioanl debutant-VACANT din cadrul compartimentului Compartiment Resurse
, î
.
Prin
ului
Inspector Principal din cadrul compartimentului
VACANT.

Compartimentului Financiar Contabil
Inspector Grad profesional Principal a fost ocupat timp de 9 luni dupa care a ramas vacant prin
se înscrie la conc
Inspector clasa I grad profesional principal
Inspector clasa I grad profesional debutant.
num
i completarea
Legii nr.273/2006 privind fina
ulterioare prin
completarea Legii nr. 273/2006

ORDONAN A
privind a

Consiliului Local pe care il supun spre aprobare plenului Consiliului Local.

PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

