
ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL – 

H O T Ă R Â R E A   NR. 63 
Privind aprobarea solicitării către primarul comunei Poarta Albă de a iniţia unui 

proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului  

 
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa 

ordinară din data de 28.06.2013  ; 
Având în vedere referatul şi expunerea de motive,  prezentate de un grup  de consilieri locali, avizul 

comisiilor de specialitate a Consiliului Local nr. 1, 2 şi 3; 
În conformitate cu prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2003 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.273/2003 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.107, 
alin.(1) şi (2), art.99 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legii 293/2011 privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din 
OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Legii nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea 
în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice, Ordinul nr. 42/77 din 2011. 

În baza art.36 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 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 solicitarea grupului de consilieri locali în vederea  iniţierii unui Proiect de hotărâre 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului inclusiv 
a obţinerii avizului de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

Art.2. Organigrama şi statul de funcţii se va modifica sub următoarea formă: 
a. mutarea din cadrul Biroului Contabilitate, Buget-Finanţe, impozite şi taxe şi Resurse Umane a 

compartimentului Resurse Umane, ca şi compartiment distinct; 
b. desfiinţarea postului de Şef Birou Contabilitate, Buget-Finanţe, Impozite şi Taxe şi Resurse 

Umane; 
c. desfiinţarea postului de referent dactilograf din cadrul compartimentului administraţie publică, 

stare civilă şi autoritate tutelară. 
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează dl. Viceprimar Farcaş Daniel 

– Ionuţ şi compartimentul Resurse Umane;  
Art.4. – La momentul avizării organigramei şi a statului de funcţii de către Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, Viceprimarul comunei Poarta Albă va aproba în plen modificarea organigramei şi a 
statului de funcţii conform art.2 din prezenta hotărâre; 

Art.5. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanta pentru control şi verificarea legalităţii, domnului viceprimar al comunei Poarta Albă – Farcaş 
Daniel – Ionuţ,  Biroului Contabilitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 consilieri pentru, o  voturi împotrivă, 2 
abţinere, din totalul de 13 voturi exprimate 
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