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Hotararea nr. 28/2017
privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de funcţii a aparatului de
specialitate al primarului comunei Martinesti , a Instituţiei publice Biblioteca l
aflate în subordinea Consiliului Local.
Consiliul local al comunei Martiinesti judeţul Hunedoara;
Analizând :
-nota de fundamentare a primarului comunei Martinesti cu privire la
aprobarea modificarii organigramei si a statului de funcţii a aparatului de
specialitate al primarului comunei Martinesti , a Instituţiei publice aflata în
subordinea Consiliului Local,
Avand in vedere :
-numărul total de posturi la nivelul comunei pentru anul 2017 este de 19 ,comunicat
prin adresa Institutia Prefectului Judetul Hunedoara ,din care :
-la pct. 1-posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum si din
institutiile publice un numar de 16 posturi,
-la pct. 2-posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta al
persoanelor-cu sau fara pesonalitate juridica un numar de 0 posturi,
-la pct. 3-posturi pentru serviciul public de politie locala un numar de 3
posturi
-la pct. 4-pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile- un numar de 0- posturi,
-la pct.5 –nr de posturi suplimentar de soferi, necesar deservirii
microbuzelor sau autobuzelor scolare este de 0-posturi
Avand in vedere ca prin infiintarea Serviciului Public Local de Gspodarire
Comunala a Comunei Martinesti, precum si prin alocarea unui post pentru consilier
personal al Primarului Comunei Martinesti
In conformitate cu art. 107 alin 1 lit a si b si art. 111 alin 1 din Legea 188/1999
Avand in vedere prevederile O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare,
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. a,alin. 3, lit.b şi ale art. 45, din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificari si
completari,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei si statului de funcţii a
aparatului de specialitate al primarului comunei Martinesti a Instituţiei publice
Biblioteca aflata în subordinea Consiliului Local, prin infiintarea Serviciului Public
Local de Gospodarire Comunala a Comunei Martinesti.
Art. 2 Postul contractual de guard din cadrul Compartimentului
Administrativ si Asistenta Sociala se transforma in postul contractual de muncitor
calificat, fiind trecut in cadrul Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala a
Comunei Martinesti
Art.3 Postul contractual de muncitor calificat din cadrul
compartimentului urbanism este trecut in cadrul Serviciului Public Local de
Gospodarire Comunala a Comunei Martinesti
Art.4 Postul contractual de referent 1A din cadrul compartimentului
urbanism se trasforma in postul de consilier personal al Primarului Comunei
Martinesti.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul
Hunedoara, Primarului comunei Martinesti şi se afişează la afişierul Primăriei prin
grija secretarului comunei Martinesti.
Presedinte de sedinta
Oprinescu Sorin
Avizat,
Secretar,
Popon Dragos Claudiu
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