CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 88
Din 30 iulie 2015

Privind aprobarea modificării numărului total de posturi
bugetate, funcţii de conducere şi posturi de execuţie, a organigramei şi
statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului
oraşului Ştei şi unităţile subordonate.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate – expunere de motive,
înregistrate la nr.
2335/2015 întocmit de d-na Blaga Rodica, consilier
Compartimentul Resurse Umane, Organizare și Salarizare din Primăria
oraşului Ştei, prin care se propune aprobarea modificării numărului total de
posturi bugetate, funcţii de conducere şi posturi de execuţie, a organigramei
şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului
Ştei, prin aprobarea suplimentării organigramei cu un post de șofer,
necesar pentru deservirea microbuzelor sau autobuzelor școlare primite în
baza OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul
Uniunii Europene .
Văzând adresa cu nr. 5237/20.06.2015 de la Instituția Prefectului
județului Bihor, înregistrată la sediul Primăriei Ștei sub nr. 1966 din
26.06.2015.
Văzând Procesul Verbal de predare – preluare privind transmiterea
fără plată a microbuzului marca FORD TRANSIT 16+1 locuri, nr. 12/2015.
Ținând cont de HCL nr. 67/25.07.2015 Privind aprobarea numărului
total de posturi bugetate, funcţii de conducere şi posturi de execuţie, a
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al
primarului oraşului Ştei şi unităţile subordonate.
Având în vedere prevederile art. 107 şi 112 alin. (1) din OUG nr.
63/2010 Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 36 alin.2 lit. „a” şi „b”, alin. 3, lit „a”, a art.45 și a art.
115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al oraşului Ştei
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă modificarea organigramei pentru aparatul de
specialitate al primarului oraşului Ştei şi unităţile subordonate, prin
aprobarea suplimentării organigramei cu un post de șofer, necesar
pentru deservirea microbuzelor sau autobuzelor școlare primite în baza OUG

nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul
Uniunii Europene.
Art.2 - La data adoptării prezentei hotărâri, se revocă art. 2 din HCL
nr. 53/28.05.2015 Privind aprobarea transmiterii fără plată din patrimoniul
Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice(MDRAP) în
patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale – Orașul Ștei, județul Bihor, a
microbuzului marca FORD TRANSIT 16+1 locuri, precum și aprobarea dării în
administrare a acestui mijloc fix, Colegiului Național „Avram Iancu”, Ștei,
județul Bihor.
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei şi Compartimentul Resurse Umane,
Organizare și Salarizare din cadrul Primăriei Ştei .
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
- Compartimentul Resurse Umane, Organizare și
Salarizare;
- Serviciul Contabilitate;
- Colegiul Național „Avram Iancu”, Ștei, jud. Bihor;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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