coNsrlruL LoCAL AL ORASULUT

sTEr
HOTANAREANT. llS
Di! 30 august 20f8
Privind aprobarea numitrulul total de posturl bugetate, funcflt de conducere, gl posturl
Regulamentului de Otgaatire gi
Funcfionare peatnr aparatul de specialitate al prrimanrlui oragulut $tei

_

de ex,ecufie, a organigranei, statului de funcfll sl

l.a inifiativa primarului oragului gtei, ing. I3alaj Gheorghe Iulian;
Av6nd in vedere referatul. gi expunerea de motive inregistrate la nr. 3185,3 186 /2OI8,
intocmite de d-na Bdlan C-ristina, consilier la Compartimentul Resrrrse Umane, Organtzare qi
Salarizare in cadrul Primdriei oraqului $tei gi Proiectul de Hotardre, i:raintate la ANFpBucut""ti
pentru aprobarea numdrului total de posturi bugetate, funcfii de condur:ere, gi posturi de execufie,
a organigramei, statului de funcfii si Regulamentufui de Orgarrizdre gi F\rncfionare pentru aparatul
de specialitate al Primarului oraqului gtei
AvAnd in vedere prevederile art.100 alin(l) si alin.(2), art.L}7 erlin.(2) si alin.(3) din Legea
nr.188/1999 privind stahrtul funcfionarilor publici, republicatE, cu :modificdrile 9i completErile
ulterioare,
Vdzand Avizul Agenfiei Nafionaie a lFuncfionarilor Publir:i nr.42576 conexat cu
rv.4O276/20 18, obfinut la solicitarea noastrd. ca unnare a reoganiziirii ^rntruc6.t au intervenit
modificdri la nivelul Organigramei si Statului de Functii, respectiv transJbrmari de posturi la nivelul
aparatului de specialitate al primarului Oragului gtei,
Jinand cont de prevederile Legii Cadru w. 15312017 privind salarizarea personalului plEtit
din fonduri publice, art.2, alin. (1), art.6, art. 8, a:1. 10, art, 11, alin. (l)- (4), art. 12, art. 19, alin.
(

1),

In temeiul art.36 ailn.2tit. ,{, alin. 3, lit ob", aart.45 Si art. l:15 din Legea nr.2lS/2OOI
privind administrafia publicd locald-, cu modilicdrile gi completirile ulterioare;
Constlilul Local

al orapuluf $tei,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aprobd organigrana pentru aparatul de specialitate at primarului oragului gtei ,
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotdrdre.
Art.2 - Se aprobd. Statul de funcfii al aparrrhrlui de specialitate :il primarului oragului gtei ,
conform anexei nr.2 care face parte integrant5. din prezenta hotarare.
Art.3- Se aprobS. Regulamentul de OrganLare gi Funlionare al aparatului de specilitate aprimarului orasului $tei , conform anexei nr.3 care face parte integrantd. <lin prezenta hotdrdre.
Art. 4 ' Cu ducerea la indeplinire a preved.erilor prezentei hotdrAri se ^rncredinfeazd primarul
oraqului $tei qi Compartimentul Resurse Umane, Organizare gi Salarrizare din cadrul Primdriei
oragului $tei.
Art. 5 - Prezenta hotdr6re se comunicd. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului gtei;
-Agenlia Nafionald. a F'uncfionarilor Publici;
- Compartimentul Resurse\Jmane, Orgarnzare gi Salarizare;
- Dl. Oraq lonut,
PRE$EDINTE

Cons;iliului lncal $tei;
CONTR,{.SEMNEAZA
SECRETARUT ORA$rrLUr $TEr
Jrs.DAL,E V
A MARIANA

HOTARAREA A FOST ADOPTATA CU T]NANIMITATE DE VOTI'RI

