Consiliul local al oraului Comanefli, judetul Bacäu, Intrunit In edin4a ordinará
din data de 20.03.2014;
Având In vedere:
-Raportul de specialitate nr. 32887/14.03.2014 al Compartimentului Resurse umane din
aparatul de specialitate al Primarului Oraului Comänefli prin care propune modificarea
organigramei §i a statului de fünctii al aparatului de specialitate a! Primarului Oraului
Comãneti §i al servicillor publice subordonate;
- Expunerea de motive nr. 32887/14.03.2014 a Primarului oraului Comãneti;
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
In conformitate cu:
- Adresa nr. 3265/2014 a Institutiei Prefectulul Judetul Bacãu prin care ni s-a comunicat
numarul de posturi la care aveam dreptul pentru anul 2014;
- Ordinul nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei numärului de locuitori preväzute In
tabelul 2 din anexa la Ordonanta de urgenà a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum §i pentru stabilirea
unor mãsuri financiare;
- Ordonanta de urgenã nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, precum §i pentru stabilirea unor mãsuri financiare;
- Legii-cadru nr.284/201 0 privind salarizarea unitarä a personalului plätit din fonduri
publice, cu modificarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenä nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice In anul 2014, precum i alte màsuri in domeniul cheltuielilor publice
- Legea nr. 188/1999, republicata 2,cu modificarile §i completarile ulterioare,
privind Statutul functionarilor publici;
In temelul art.36 alin. (3) lit."b,, i art 45 alin.(1) din Legea administratiei publice
locate nr.215/2001, republicatA i modificatä, adoptä urmätoarea
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Art.1. Consiliul Local Comäne$i aprobä modificarea statului de fttnctii i
organigrama aparatului de specialitate a! Primarului oraului Comäneti i al serviciilor publice
subordonate conform anexei nr.1i anexei nr.2 care fac parte integrantà din prezenta hotarâre;
Art.2. Prezenta hotarâre se comunicã Institutiei Prefectului judeului Bacãu,
Primarului localitatii, Ageniei Nationale a Functionarilor publici precum i servicillor,
birourilor i compartimentelor interesate pentru ducere la Indeplinire.
Pree
Consitier beatNr.t#3
Din 20.03.2014
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