ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Macea

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA,
Având în vedere:
- 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;
- art. 61 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, coroborat cu
prevederile art. 101 alin. (1) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
- Ordinul Prefectului Județului Arad nr. 271/19 04 2017 prin care a fost aprobat un număr maxim de 40
posturi care se încadrează la pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010;
- Hotărârea Consiliului Local Macea nr. 61/19 04 2017 privind aprobarea organigramei și statului de
funcții al Primăriei comunei Macea;
- Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Nr. 16969 conexat cu Avizul nr. 12953/2017;
- referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre nr. 5819/23 06 2017 din care rezultă
necesitatea transformării unor funcții publice, cl. I, grad profesional debutant în funcții publice cls. I, grad
profesional asistent în urma obținerii calificativului ”corespunzător” pentru activitatea din perioada de
stagiu de către funcționarii debutanți și a numirii acestora în funcția publică de consilier asistent ;
- raportul de specialitate al compartimentului juridic-resurse umane nr. 5820/23 06 2017;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Macea,
următorul:
HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Macea prin
modificarea statului de funcţii, fără a influenţa numărul maxim de posturi la nivel de UAT Macea, după
cum urmează:

- Se transformă un număr de două funcții publice de execuție de consilier, cls. I, grad profesional
debutant din cadrul compartimentului agricol al Primăriei comunei Macea, în funcții publice de consilier,
cls. I, grad profesional asistent în cadrul aceluiași compartiment;
- Se transformă funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului
Buget-Impozite și Taxe, în funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional asistent în cadrul aceluiași
compartiment.
Art. 2. Se aprobă organigrama Primăriei comunei Macea conform anexei 1 la 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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