ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE nr 45 din data de 26.07.2016
privind aprobarea modificarii statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Macea
Consiliul local Macea întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Macea nr. 4741/19 07 2016;
- avizul ANFP nr. 21840/2016 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Macea – judeţul Arad;
- prevederile art.36 alin. 3 lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001;
- prevederile art. VI din Ordonanṭa nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanṭele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor mǎsuri financiare;
- Ordinul Prefectului Județului Arad nr. 166/7 03 2016 prin care au fost aprobate un număr maxim de 38
posturi care se încadrează la pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2012;
- Hotărârea Consiliului Local Macea nr. 10/11 02 2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al
Primăriei comunei Macea, modificată prin Hotărârea Consiliului local Macea nr. 39/16 05 2016;
- raportul de specialitate al Secretarului comunei Macea nr. 4886/25 07 2016.
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobǎ reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Macea prin
modificarea organigramei şi a statului de funcţii, fără a influenţa numărul maxim de posturi la nivel de UAT
Macea, după cum urmează:
- Funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate gr. II - din cadrul Compartimentului
Informatică se va transforma în funcție contractuală de execuție de consilier personal al primarului
comunei Macea în cadrul compartimentului cabinet primar.
Art.2. Se aprobă organigrama Primăriei comunei Macea conform anexei 1 la care face parte
integrantă prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă statul de funcţii al Primăriei comunei Macea conform anexei 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărârea.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul Comunei Macea prin aparatul de specialitate
din subordine.
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