ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA MASTACANI
CONSILIUL LOCAL
COMUNA MASTACANl, JUDETUL GALATI
CUI 4322254, TEL/FAX 023613465031346980; e-mail:mastacaniprimarie@yahoo.com

HOTARAREA nr.17
din 12 iunie 2017.
privind: aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al funcţionarilor publici şi
personalului contractual din cadrul DAT Comuna Mastacani pentru anul 2017
INIŢIA TOR : ILIE DANUT - primarul comunei Mastacani
Numarul şi data depunerji proiectului de hotărâre: 1813/20.04.2017
Consiliul local al Comunei Mastacani, judeţul Galaţi,
Având în vedere Expunerea de motive a iniţiatorului inregistrata sub numărul: 1813/20.04.2017;
Având În vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
special itate al primarului înregistrat sub numarul: 1814/20.04
.2017;
A vand in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor pe domenii de specialitate nr.l si 3 ;
Având În vedere Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului din fonduri publice;
Avand in vedere prevederile OUG llf.S7/201S privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice În anul 20] 6, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare;
Avand in vedere prevederile
OUG nr, 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii ni".
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
Având În vedere art.36 alin.(2), Iit."a" şi "d", alin. (3) lit. "b", alin. (6) lit. "a" pct. 3,4,8,9,12 şi 14 şi
alin. (9) din Legea nr.21S/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza artA5, alin. (1) din Legea nr.21S/2001 privind administraţia publica locala, republicată, CLi
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

AI1.1. Se aprobă organigrama, statul de funcţii al funcţionarilor publici şi personalului contractual din
cadrul aparatului UAT Comuna Mastacani pentru anul 2017, conform Anexal-4;
AI1.2. Salarizarea personalului prevazut in statele de functii se va face conform legislatiei in vigoare,
corespunzator fiecariu domeniu de activitate si se stabileste de fiecare ordonator de credite;
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Comunei Mastacani.
ArtA. Comunicarea prezentei hotărâri se asigura de secretarul comunei.
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