ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS
HOTĂRÂREA
NR.____/27.07.2017
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului comunei CAUAS

CONSILIUL LOCAL al comunei CAUAS judetul SATU MARE intrunit in sedinta extraordinara la
data de 27.07.2017
Având în vedere:
-avizul favorabil primit de la AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
BUCURESTI cu nr. 35940/2017
- proiectul de hotarare initiat de primar,expunerea de motive depusa, Raportul intocmit de
secretarul comunei CAUAS,d-na CIREAP LOREDANA MARIA ,nota de fundamentare intocmita
-art. 100 alin. 1 litera a din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici
rerepublicata cu nmodificarile si completarile ulterioare,
-prevederile art.III din OUG 63/2010,modificări ce duc la stabilirea numărului maxim de
angajaţi din aparatul de specialitate al primarului ,
-adresa nr.4419 /SM/2015 a Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare ,Serviciul
Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate,Afaceri Europene si Situatii de Urgenta ,prin care
conform procedurii de stabilire în baza OUG 63/2010 se comunică nr.maxim de posturi în funcţie
de populaţie Comuna CAUAS având o populaţie de 2.530 locuitori, potrivit anexei din
ordonanţă,pct.1 , pentru Primăria CAUAS un nr.de 22 de posturi ,iar potrivit pct.3 din anexă un nr.de 3
posturi pentru poliţia locală ,potrivit punctului 5 din anexa un post de sofer microbus, astfel în
aparatulul de specialitate al primarului fiind stabilit la 26 de posturi ,
-În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. a, 44, 45 alin. (1), 47, 48 şi 49 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE

Art.1 - Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al Primarului COMUNEI CAUAS ,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aproba Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului COMUNEI
CAUAS , conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 –Prezenta hotarare se comunica cu :
- AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI BUCURESTI
-Prefectul judetului SATU MARE
-celor interesati
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