CONSILIUL LOCAL

oRASULUT

$TEr

HotAnAnEANr.

132

Din 24 octombtie 2Ol9

Privind

organigramei, a statului de funcfii 9i a numirulut de
de specialitate al Primanrlui oraqului gtei, modiflcate
9, privind Codul administrativ

a

personal pentnr
conform OUG 57l

ui oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe lulian;

La iniliativa
AvAnd in

Referatul pentru aprobarea Proiectului de Hotdrdre intocmit

ragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr.
ul de specialitate inregistrat la nr. 4804 |I8.LO.2OI9
STINA, consilier in cadrul Compartimentului Resurse umane

de cd.tre Primarul

+8o2118.10.2019 9i
intocmit de BALAN C
si Salarizare din Prim ia orasului Stei prin care, solicitS. aprobarea organigramei, a
statului de functii si a numS:rrlui de personal pentru Aparatul de specialitate aI
Primamlui oragului $tei, modificate conform OUG 5712OI9, privind Codul
administrativ;
Vezer:d avizele
siilor de specialitate ale Consiliului Local al Oragului $tei,
Comisianr. 1- Comi
economico - frnanciari gi pentru agriculturS., Comisia nr.2 gi amenajarea teritoriului gi Comisia nr. 3 - Comisia socialComisia de urbani
culturald., culte, in
, sdndtate qi familie, muncd. qi protecfie sociald., tineret
gi sport, iuridicd, qi
disciplind ;
Luind in
incadrarea in numdrul maxim de posturi stabilit
conform anexei la .U.G. nr. 63 /2OLO pentru modificarea qi completarea Legii
273/2006 privind
fele publice locale, precum gi pentru stabilirea unor mS.suri
financiare (acttadiza

art. I29, aJin(l), alin. (2), lit. a), alin. (3)lit. c,
art.139 afin.(l) , ari. 96 alin.1), lit.,,a" , art.L97, aJin.(l), alin.(2) qi atin.4, art.l98
alin.(l) art. 199, alin (1), alin. (21, art.579, alin. (2), lit.0 9i art. art.61l,alin (1)
AvAnd in

prevederile

din OUG nr. 57l2OI privind Codul Administrativ
Local al

HOrAnAsrp:
Art.1
publlce;

Art. 2

-Se tabilesc funcfiile publice de execulie de consiller achlzifli

general al oragului

Art. 3 -

Compartimentul Juridic sub denumirea de
in subordinea Secretarului

Se

si Monitorul Oficial Local

Compartiment J
$

postul de naturi contractuali, de consilter Jurtdic din
cadrrrl Compartimen lui Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local in
cadrul Aparatului e specialitate al primarului oragului $tei, in cadml
Compartimentului Juridic qi Monitonrl Oficial Local, din subordinea
Se

Secretarului general

oraqului $tei;

Art. 4 - Se transformi postul de naturi contractuali din

cadrul
Compartlmentulul Jurldlc qi Monitorul Oficial Local, in funcfie publlci, avAnd
-rn vedere faptul c5. acest post presupune desfd.gurarea
unor activitifi care implicd,
exercitarea prerogativelor de putere publici cu caracter general, conform art. 370,
alin. (1) - (2) din OUG 57 l2OI9 privind Codul administrativ, inclusiv atribulii de
organizare a Monitorului Ohcial Local, conform Anexei nr. 1, a-rt. 3 din Procedura de
orgartizare Ei publicare a monitoarelor oficiale ale unitdlilor/subdiviziunilor
administrativ - teritoriale, in format electronic, din OUG 57 12019, privind Codul
administrativ, astfel:
- consilier juridic, grad profesional 1A (S), se transformd. in funcfie publicd. de
execufie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.
Art. 5 - Se aprobd. organigrama, statul de func{ii qi numdrul de personal
pentru Aparatul de specialiatate al Primarului oragului $tei, conform anexelor 1 gi 2,
care fac parte integranti din prezenta hotdrAre;
Art. 6 - Se desfrnleazd. Compartimentul Aparatul permernent de lucru al
Consiliului Local, conform att. 579, alin. (2), lit. 0 din OUG 57 l2OL9, infiinfat prin
HCL 76127 .r2.2OO4.
At+. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se
incredinfeazi. Hmarul oraqului $tei, Compartimentul juridic ai Monitorul Oficial
Iocal gi Compartimentului Resurse Umane qi Salarizare
Aft. 8 - Prezenta hotdrAre se comunicd. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragului gtei;
- Compartimentul Resurse umane gi Salarizare;
- ANFP Bucuregti;
- Compartimentul Juridic Ai Monitorul Ofrcial Local;
- Afisare pe site-ul Primariei;
- Un exemplar la dosarul cu hotdr6ri.
PRE$EDINTE DE $EDINTA

Hotir€reaafostafost
prezen{l dln totalul de 15

CONTRASEMNEAZA
ARUL GENERAL AL
DALE VOTCHTTA UARTANA

de

$TEr

voturi "(13 consiltert

