
R O M Â N I A                                                                                                  
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
 -Consiliul local – 

H O T Ă R Â R E A   NR. 23 
Privind aprobarea organigramei, a numărului  de personal şi a statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Poarta Albă, pentru anul 2015   

 

 Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015 ;  
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, avizul 

comisiilor nr. 1, 2 şi 3, raportul compartimentului de specialitate  precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei ; 

Văzând avizul favoravil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 25441/2013.  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată,cu modificările și completările ulterioare,  cele ale Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările 
ulterioare, cele ale Legii nr. 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice şi cele ale Legii nr.285 din 28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice, cele ale Ordinului nr.42/77 din 13 ianuarie 2011 precum si 
cele ale O.U.G. nr. 63/ 30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/ 2006 privind 
finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare;  

În baza art. 36,  alin. (1) şi (2), lit. “b”, alin. (3), lit. „b” din Legea administraţiei  publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 45, alin. (1)  din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă organigrama serviciilor publice din cadrul Primăriei comunei Poarta Albă, 
conform anexei nr. 1.  . 
 Art.2.  Se aprobă numărul funcţiilor publice la 19 din care 3 funcţii de conducere (1 
secretar,  1 arhitect şef şi 1 şef birou ) . 

Art.3.  Se aprobă numărul personalului care nu intră în categoria funcţionarilor publici, 
personal contractual la 19 . 

Art.4.  Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului este cel prevăzut în 
Anexa nr. 2 . 

Art.5. Statul de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului este cel Prevăzut în 
Anexa nr.3 

Art.6   Anexele nr. 1, 2 și 3   fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
Art.7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 

interesate, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
Art.8.  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi  

„împotrivă”, 0 voturi „abțineri”,  din totalul de 12  voturi exprimate. 
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Preşedinte de şedinţă, 
        VIȘAN  ION  

      Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 
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