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pRorECT nn Hor,q.RARE
privind aprobarea Organigramei ;i a Statului de funclii
al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

de

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in qedin{a extraordinard din data
.03.2018;
Avdnd in r edere:
Proiectul de hotdr6re iniliat de d1. primar, privind aprobarea Organigramei qi a Statului de func1ii
al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
Expunerea de motive a primarului comunei Joseni, inregishatd sub nr. 1062/201 B

-

-

Raportul de specialitate al personalului cu atribulii de resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate a1 primarului comunei Joseni, inregistratd sub nr.1063/201 8;
H.C.L nr.91,/2018 privind aprobarea modificdrii Statului de funclii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Joseni:

-

Anexa nr.VIII din I 'egea m.153/2017, privind salarizarea personalului pl5tit din fonduri publice
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
JinAnd cont de:
Prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia RomAniei, republicatd;
Prevederile art. 3 qi 4 din Carla europeanS. a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg 1a 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea rr. 19911997;
Prevederile aft.l alin. (2) din Codul civil;
Prevederile Legii m.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative,republicatd cu modifrcdrile qi completdrile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.36, alin. (2) llt.a), alin.(3), lit.b) qial arr.45 alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b)
din Legea nr. 21'5/2001, privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,

-

-*

*
^

HoTARA$rE:
Art.l. Se aprobd desfiinlarea unui post vacant de qofer in cadrul Compartimentului de
administrare al domeniului public qi privat qi de deservire din aparatul de specialitate al Primarglui
comunei Joseni.
Art.2. Se aprobd infiinlarea unui post de inspector de specialitate cu studii superioare, grad
pdrofesional debutant in cadrul Compartimentului contabilitate, impozite qi taxe din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Joseni.
Art.3. Se aprobd Organigrama si Statul de functii pentru personalul din aparatul de specialitate a1
primarului comunei Joseni, conform anexei nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantd din pr ezentahotdrdre.
Art.4 Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de cdtre Primarul Comunei Joseni.
Art.5 - Prczenta hotbrdre se transmite la Primarului comunei Joseni qi Instituliei Prefectului,
judelul Harghita.
Joseni, la \2.03.2018
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