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HOTARAREA NR. 69
DIN 31.08.2017
privind aprobarea modificării organigramei, şi a statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate
al Primarului, a Serviciilor şi Instituţiilor Publice Locale
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUZIAŞ , JUDEŢUL TIMIŞ











Având în vedere referatul D-nei Rosu Georgeta inspector resurse umane din cadrul
Primăriei Buziaş, înregistrat cu nr. 11415 /2017, prin care se propune modificarea
organigramei şi a statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului,
serviciilor si institutiilor publice locale ;
Tinand seama de adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Timis nr. 4272/S3 /2017, înregistrată
la instituţia noastră sub nr. 8067/2017, prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe
care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea, potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, tinand cont de dispozitiile art.5 din OUG nr. 2/2017 privind
unele masuri fiscal-bugetare precum si modificarea si completarea unor acte normative,
precum si Ordinul nr.2422/2017 al MDRAPFE privind aplicarea prevederilor art. III alin (11)
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
, luand in considerare dispozitiile din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2017;
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.42631 conexat cu
nr.3377/2017 prin care se acordă aviz pentru funcţiile publice;
Luând în considerare Nota de fundamentare a Primarului Oraşului Buziaş, înregistrată cu
nr. 10722 /2017 ;
Luând în considerare raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Buzias, prin
care se acorda aviz favorabil;
În baza prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
În conformitate cu prevederile art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare ;
În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.”b” şi ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
HOTARAŞTE:

Art.1.- Se aprobă modificarea organigramei, a statelor de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului şi
serviciilor şi instituţiilor publice locale, conform anexelor nr. 1 si 2, ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului contabilitate, buget finanţe,
resurse umane din cadrul Primariei Oraş Buziaş.
Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica :
- Institutiei Prefectului judetului Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală şi Serviciului Buget, Contabilitate-Finante ,
Compartimentului Resurse Umane Normare Organizare Salarizare din cadrul Primăriei
Buziaş
- Tuturor angajatiilor ,instituţiilor şi serviciilor nominalizate în prezenta hotărâre .
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