ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLTNA ARCUS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR .7312016

privind aprobarea organigramei qi statul de func(ii
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Arcuq
Consiliul local al com. Arcus, judelul Covasna;
intrunit in gedinla sa ordinard din 19.12.2016,
Analizdnd Proieclul de hot6rAre inifiat de primarul com.Arcuq privind aprobarea organigramei gi
statul de funcJii al aparatului de specialitate al primarului com.Arcug,

Avdnd in vedere:

-Raportul compartimentului de resort privind aprobarea organigramei

gi statul de func(ii

al

aparatului de specialitate al primarului com.Arcug, judelul Covasna,

-HCL nr.12/2016 privind aprobarea organigramei

Ei statul de

functii al aparatului

de specialitate al

Primarului com.Arcus,

-H.C.L w.212016 privind aprobarea bugetului local pe anul2016, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

-HCLw.5/2016 privind aprobarea Planului de ocupare

a

funcfiilor publice pentru anul 2016,

-Ordinul Prefectului jud.Covasna cu nr.l06/2016 privind stabilirea numdrului maxim de posturi la
nivelul unitililor administrativ-teritoriale din jude{ul covasna pentru anul 2016,

-Raportul final

al

concursului pentru promovarea

in

grad profesional imediat superior cu

nr.6l17l14.l2.20l6,
-ar1.63-65, art.107

din Legea nr.188/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, (rep.2),

cu

modifi cdrile si completdrile ulterioare,

-art.l2l alin.(l) lit.a.), art.l22 alin.(l) si art.l25 alin.(l) din HG nr.6l112008 pentru

aprobarea

normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,
-Legea-cadru w.28412010 privind salarizarea unitari a personalului pldtit din fonduri publice, cu

mosidicirile gi completdrile ulterioare,

in temeiul art.36 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.b), art.45 alin.(l) si art.115 alin.(l) lit.b) din

Legea

rr.2L5l200l privind administralia publicd locald , republicatd, cu modificdrile gi completf,rile ulterioare,

HorAnAgrE:

Art. l.Aprob6

organigrama qi statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei

Arcug, conform anexelor

w. l-2,

care fac parte integrantd din prezentahotdr6re.

Art.2.lncepdndcudataintrdriiinvigoareaprezenteihotlr6ri,HCLnr.l2l20l6privindaprobarea
organigramei gi statul de

functii al aparatului

de specialitate al Primarului com.Arcug, iqi inceteazd

aplicabilitatea.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire

a prezentei

hotdrdri

se

insdrcineazi d-ul primar al comunei

Arcug.

Arcuq, la 19.12"2016
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