
 

                     HOTĂRÂREA Nr.30 din  31 martie 2017 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru anul 2017 
 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.03.2017 

 

-  expunerea de motive nr. 905/24.03.2017  a  Primarului  Comunei Socodor; 

-  analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.904 din 24.03.2017 prin biroul secretariat   

propune organigrama și statul de funcții pentru anul 2017; 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (2) lit. a) şi ale art.107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 - prevederile art. 13 şi ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

-  prevederile art.1 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr.2/2017  privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

precum și modificarea și completarea unor acte normative; 

-  organigrama și statul de funcții avizate de către A.N.F.P. conform aviz 4099/2015; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

          Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie. 

           În temeiul art. 45 alin (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1.  Se aprobă Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de  

specialitate al Primarului Comunei Socodor, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre.       

     Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana responsabilă 

cu resurse umane din apararul de specialitate al Primarului Comunei Socodor. 

    Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi responsabilului cu resursele umane şi 

se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 

www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ. 
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