ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Primăriei comunei
Macea
Consiliul local al comunei Macea, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Macea nr. 734/05 02 2016;
- prevederile art.36 alin. 3 lit. b , 61 alin (3) și (4) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art III din OUG nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii
finanțelor publice locale nr. 273/2006, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
modificate prin OUG nr. 2/2015;
- Hotărârea Consiliului local Macea nr. 57/26 06 2015 privind aprobarea organigramei și
statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Macea;
- Adresa Instituției Prefectului Județului Arad nr. 2288/2015 prin care se comunică
numărul maxim de posturi care revin aparatului de specialitate al Primarului comunei
Macea în anul 2015 conform art III alin. 1 din OUG nr. 63/2010;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei Macea nr. 773/09 02 2016.
În temeiul art. 45 (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de
15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, din totalul de 15 consilieri în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1 Se aprobă organigrama Primăriei comunei Macea conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă statul de funcţii al Primăriei comunei Macea conform Anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei
Macea.
ART.4 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituţia Prefectului judeţului
Arad.
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