ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREANR. 3
Privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru
anul 2007
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2007
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae,
avizul comisiei nr. 1, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de
legalitate al secretarului comunei;
Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1076733/28.12.2006
privind Planul de ocupare a funcţiilor publici pentru anul 2007 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, modificată şi completată, cele
ale art. 78 din Legea nr. 76/2002 modificată precum şi cele ale Legii nr. 448 din 6
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
În baza art. 38, alin. (1) şi (2), lit. „a”, alin. (3) lit. “b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ;
În temeiul art. 46, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă organigrama serviciilor publice din cadrul Primăriei comunei
Poarta Albă şi Căminului cultural, conform anexei nr. 1.
.
Art. 2 – Se aprobă numărul funcţiilor publice la 13 .
Art. 3 – Se aprobă numărul personalului care nu intră în categoria funcţionarilor
publici personal contractual = 97 .
Art. 4 – Statul de funcţii pentru aparatul Primăriei este cel prevăzut în anexa nr. 2
Art. 5 – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 6 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art. 7 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate .
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