
ROMÂNIA                       
JUDEŢUL CONSTANŢA                                           
 COMUNA POATRA ALBA                                                
    CONSILIUL LOCAL        
 
                                                                                          HOTĂRÂREA  NR.  87 

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Poarta Alba, pentru anul 2013 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.08.2013; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, aviyul 
vomisiilor de specialitate a consiliului local, raportul compartimentului resurse umane, precum şi 
avizul de legalitate al secretarului comunei;  

Văzând  avizul favorabil ne. 25441/2013  al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poarta Alba; 

 În conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  Ordonanţa de Urgenţă nr. 77 din 

26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 
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 nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul drepturilor conferite prin art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art.1 Se aprobă structura organigramei, statului de funcţii și statului nominal de personal 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poarta Alba, în forma redată în cuprinsul 
Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Poarta Alba. 

            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Constanţa în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate , Primarului Comunei Poarta Alba, Compartimentului Resurse Umane şi o 

va face publică prin afişare.  

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abţineri 
din totalul de 14 voturi exprimate. 
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GIGEA MILICĂ 
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