
ROMANIA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLASI
JUDETUL VALCEA

HorARAnna. NR. 32

Privind: aprobarea organigramei, statului de funclii qi planului de

ocupare a funcliilor publice din aparatul de specialitate al primarului

comunei Pduqeqti-Mdglaqi pentru anul 2015

Consiliul l,ocal aI Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, judelul V6lcea,

intrunit in qedin!6 ordinard, astdzi 30.04.2015, la care participd un numSr de

13 consilieri comunali din numarul total de 13 aleqi in funclie ;

Lu6nd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotbrdre

iniliat de cdtre primarul comunei privind aprobarea organigramei, statului de

funclii qi planului de ocupare a func{iilor publice din aparatul de specialitate

al primarului comunei Pdugeqti-Mdglaqi pentru anul 2015;

Avdnd in vedere:
- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Pduqegti-Mdglaqi, inregistrat la nr. 2149 din data de

26.03.2015, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funclii
qi planuiui cle ocup are a funcliilor publice din aparatul de specialitate al

primarului comunei Pdugeqti-Mdglaqi pentru anul 2015;

- adresa nr. 5386 din 17.04.2015, emisa de Institulia Prefectului, judelul

Vdlcea prin care se comunicd numdrul maxim de posturi pentru anul 2015,

potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 6312010;

finAnd cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul

consiliului local, precum qi de raportul de avizare a proiectului de hotdr6re,

intocmit de secretarul comunei ;

Respect6nd prevederile Legii ff. 5212003 privind transparenla

decizionald, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.23 ahn. (2),lit. ,,b" din Legea nr.

18811999 privind statutul funclionarilor publici, rerepublicat6, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare qi ale art. 11 din Ordinul nr. 766012006 privind
aprobarea Instruc{iunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a func{iilor
publice;

inbaza art. 36 alin. (3), lit. "b", ale art. 66 alin. (1), lit. "a" din Legea

nr . 21 5 I 200 | privind administralia publicd local6, republicatd;
in temeiul, art.46 ahn. (1) li aart. 115 alin. (1), lit.,,b", alin' (3),

(5), (6) din Legea nr. 2151200I privind administralia publica locald,

republicatb, cu modificdrile qi completbrile ulterioare, cu 13 voturi << pentru >>,

adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

ART.I Se aprobd organigrama, statul de funclii qi planul de ocupare a

funcliilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Pduqeqti-

Mdglaqi pentru anul 2015, conform anexelor nr. 1, nr. 2,nr.3 qi nr. 4, ce



fac parte integranta din prezenta hotdrdre;
ART.2 PrezenrahotErire va fi dusd la indeplinire de primarul comunei prin

c ompartimentele de specialitate.
ART.3 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului

comunei Pduqeqti-Mdglaqi, tr termenul prevdzut de iege, primarului comunei,

Instituliei Prefectului-judelul V61cea, Agenliei Nalionaie a Funclionarilor

Publici qi se aduce la cunostinla publicd prin publicare pe saitul primariei.

Preqedinte de sedin!6, Pdugeqti-Mbglagi, 30.04.2015
ContrasemneazdHogea Ion
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