ROMAIA
JUDETUL IASI
COSILIUL LOCAL AL COMUEI GRAJDURI

HOTARARE
privind aprobarea organigramei si statului de functie pentru Aparatul de specialitate al
primarului cominei Grajduri pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Grajduri judetul Iasi intrunit in sedinta ordinara
convocata de primarul comunei Grajturi,
Analizand propunerile primarului comunei Grajduri si expunerea de motive
numarul 37/22.01.2014
Avand in vedere rapoartele de avizare ale:
comisiei pentru activitati economico financiare;
comisiei juridice si de disciplina;
comisiei pentru invatamant sanatate activitati socio-culturale.
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei cu numarul:35/22.01.2014
Tinand cont ca sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administractia publica locala.
In baza prevederilor:
1.art.36alin.(3)literab)şi(2)lit.a)coroborat,cu,alin.(3),lit.b)şiart.45alin.(1),art.115alin.(1)lit.
b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
2. art.107, alin.(2), litera b din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
cu modificarile si completarile ulterioare; precum şi ale Hotărârii de Guvern nr.611/2008
pentruaprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici – cu modificările şi completările ulterioare
prevederile
3. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea
Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor
măsurfinanciarei
3. adresa nr. 864 din 16.01.2013 a Institutiei Prefectului judetului Iasi prin care s-a
stabilit numarul maxim de posturi aferent anului 2013 ( 20 posturi),
In temeiul art.45 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Hotareste:
Art. 1 – Aproba organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Grajduri, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Grajduri, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. – Primarul comunei Grajduri va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate
Art. 5. Secretarul comunei Grajduri va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acestea Primarului comunei Grajduri ,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, A.N.F.P şi Instituţiei
Prefectului judetului Iasi.
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