ROMÂNIA
JUDEłUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
- Consiliul
local –

H O T Ă R Â R E A

Nr. 16

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de
funcŃii pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Vutcani şi ale serviciilor din subordine
Având în vedere necesitatea îmbunătăŃirii activităŃii aparatului de
specialitate al Primarului comunei Vutcani şi ale serviciilor publice din
subordine şi reducerea cheltuielilor de personal;
în conformitate cu:
- prevederile art. 107 şi 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999, privind
Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. XVI alin (2) din Legea nr. 161/2003, privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a
funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea
corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;
- prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi alin. (2), art. 3 şi art. 4 din
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri
privind asigurarea funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului
de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituŃiile şi autorităŃile publice din
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
structurii organizatorice, a numărului de posturi şi a statului de funcŃii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vutcani, judeŃul
Vaslui;

- avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr.29289/2013
pentru stabilirea structurii de funcŃii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vutcani, judeŃul Vaslui;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „a” şi alin. 3 lit. „b”, art. 45
alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraŃia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Vutcani, judeŃul Vaslui, întrunit în şedinŃă
ordinară:
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. – Se aprobă organigrama şi numărul de personal din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Vutcani, judeŃul Vaslui, prevăzută în
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă Statul de funcŃii pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Vutcani, judeŃul Vaslui, prevăzut în Anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se aprobă organigrama şi numărul de personal de la asistenŃi
personali prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4. – Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului
local Vutcani, nr. 29/2010, se abrogă.
Art. 6. – Primarul comunei Vutcani, judeŃul Vaslui, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată astăzi, 27 septembrie 2013, la Vutcani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Violeta Muscă
Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinŃă
1 ex. la Prefect jud. Vaslui
1 ex. la contabilitate
1 ex. la primar
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul comunei Vutcani,
Titi Bojian-Andrunache

Anexa nr. 1
La Hotărârea nr. 16/2013

Consiliul local
Consilieri 11

Primar 1
Viceprimar 1
Secretar 1

Compartiment
Contabilitate

1

Compartiment
Impozite si taxe
2

Compartiment
Agricol
2

Demnitari = 2 ( primar şi viceprimar)
Consilieri locali = 11
FuncŃionari Publici = 8
Contractuali = 8 din care 1 posturi vacante

Compartiment Urbanism
si Amenajarea teritoriului
1

Compartiment
Asistenta sociala

1

Compartiment
Cultura
2

Compartiment
SVSU
1

Compartiment
Administrativ

5

ANEXA nr. 3
La Hotărârea nr. 16/2013

ORGANIGRAMA
serviciului public de asistenŃi personali

PERSOANE CU HANDICAP GRADUL I (UNU) DE INVALIDITATE

ASISTENłI PERSONALI

= 5

= 19

