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HOTARAREA NR,38

din 31.08.2016
privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Bucium,jud.Alba
Avand in vedere

:

-prevederile art" III al O,U.G. nr. 63120L0 pentru modificarea gi completarea Legii nr,
27312006 privind finantele publice locale precum gi pentru stabilirea unor mdsuri financiare,
aprobatd prin Legea nr. L3I20LL, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 28312071 privind aprobarea Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr.
80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr.3712008 privind
reglementarea unor rn5suri financiare in domeniul bugetar, cu modiflcHrile gi completErile
ulterioare ;
- prevederile Legii-cadru nr. 284120L0 privind salarizarea unitarE a personalului plStit din
fonduri publice, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.1B8/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatS, cu
modifl c5rile gi completbrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicatS, cu modificbrile gi completbrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativ5 pentru elaborarea
actelor normative, republicatS, cu modiflc5rile gi complet5rile ulterioare;
- prevederile ad.36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b) gi ale art, 115, alin. (1), litera b)
din Legea nr.2t512001 privind administratia public5 localS, republicatS, cu modific5rile gi
completdrile ulterioare;
-rapoftul comisiei de specialitate nr.1.
In temeiul aft 45 alin.(1) din Legea nr. 2LSl200t privind administratia publica
locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local al comunei Bucium
adoptd prezenta

HOTARARE

Art.l Se aproba Organigrama pe anul 20!6, pentru aparatul de specialitate
comunei Bucium,jud,Alba, conform anexei nr,1,

al

Primarului

Art.2 Se aproba Statul de functii pe anul 2016, pentru funclionarii publici gi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucium, jud.Alba, conform
anexei nr.2.
Art 3 Se incr:edinteazd cu ducerea la indeplinire, a prezentului proiect,Primarul comunei
Bucium, jud,Alba.
Aft.4 Prezenta hotdr6re se comunicS, prin intermediul secretarului comunei Bucium, in
termenul prev5zut de lege:

6/

-

Institutiei Prefectului - judetul Alba;

- Pri:rn?rului comunei Bucium;

- Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Bucium"

Art.S.Prezenta hot5r6re a fost adoptatd de Consiliul local al comunei Buciurn in gedinld
ordinard , respectiv cu un numdr de 10 voturl ,,pentru" 0 ,impotriv5" gi 0 ,,ab!ineri", din 10
consilieri prezenti, dintr-un numar de L1 consilieri validati.

ContrasemneazS,
Secretarul comunei,
J r"

David

lParmen-Nadi
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