
OMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA DUMITRESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NT.16
din 30.03.2016

privind: aprobarea actualizdrii organigramei, numirului de personal gistatului
de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dumitresti, judetul

Vrancea si a serviciilor publice din subordinea consiliului local al comunei
Dumitresti, judetul Vrancea

Consiliul local al comunei Dumitresti, judetul Vrancea, intrunit in gedinta ordinari din data de

30.03.2015:

AvAnd in vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotd16re initiat de domnul Dogaru Petric5,

pri maru I comu nei Dumitresti, judelu I Vrancea;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate

inregistrat la nr. IB2O /2076 prin care se propune aprobarea organigramei, numdrului de

personal gi statului de funclii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dumitresti,
judetul Vrancea si a institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al comunei

Dumitresti, judetul Vrancea,
- prevederile Legii nr t88/L999 privind Statutul

,republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
funclionarilor publici

- in temeiul art. XVI alin. 2 din Legea nr. I6L/2003 privind unele mdsuri pentru

asigurarea transparen!ei in exercitarea demnitdtilor publice, a functiilor publice 5i in mediul de

afaceri, prevenirea gi sanclionarea coruptiei, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a

Ordonanlei de Urgen!5 a Guvernului nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea gi completarea

Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, precum

- av6nd in vedere Odinul Prefectului nr. 3 din 08.01.2016, privind numirul
maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale din judetul

Vrancea in anul 2016 cu exceptia celor din cadrul capitolelor ,,lnvatamant" ,,, Sdnitate " si

" Asisten!5 SocialS indiferent de sursa de finantare.

in baza art.36 alin.2lit. a) gi alin 3lit b)gi art 45 alin. l din Legea2t5/200l a administratiei
publice locale modificati 5i completatd cu Legea nr 286/2006,

norAnAsre:

Art. 1. Se aprobd organigrama, statul de funclii gi numirului de personal pentru

aparatul de specialitate al primarului comunei Dumitresti, judelul Vrancea si a serviciilor publice

din subordinea consiliului local al comunei Dumitresti, judetul Vrancea conform anexelor 1 5i 2

care fac parte integranti din prezenta hoti16re.

Art.2. Prevederile prezentei hoti16ri comunicate celor interesati de secretarul comunei

Du mitresti, judelul Vrancea.
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