ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei,statului de personal,funcţiilor publice
pentru anul 2011

-

-

-

-

Având în vedere :
Nota de fundamentare privind aprobarea organigramei,statului de
personal,funcţiilor publice precum şi transformarea unor posturi
de natură contractuală în funcţii publice,prezentată de primar :
Raportul de specialitate al secretarului comunei Salcia înregistrat
sub nr.1385/2010 :
Prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 (r2),privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
Adresa nr.10087/6 iulie 2010 a Instituţiei Prefectului,judeţul
Prahova prin care comunică numărul de posturi aprobat conform
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;
Prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
,nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale,precum şi pentrru stabilirea unor
măsuri financiare ;
Avizele prealabile şi obligatorii al Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici înregistrat cu nr.479721/18 iunie 2010 şi
nr.487975/21 iulie 2010.

În temeiul art.36,alin.(3),lit.b) şi a art.45 din Legea nr.215/2001
,republicată,privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare ,
Consiliul local al comunei Salcia,judeţul Prahova adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art. 1 . – Aprobarea organigramei aparatului de specialitate al
Primarului şi a unităţilor şi serviciilor de sub autoritatea consiliului
local, conform anexei nr.1.
Art. 2. Aprobarea statului de personal conform anexei 2.

Art. 3.
hotărâre.

-

Anexele 1 si 2

fac parte integrantă din prezenta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TOADER ALEXANDRU ,
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
DUMITRU MIHAIL,
Salcia,13 martie 2011.
Nr.9

PRIMARUL COMUNEI SALCIA
JUDEŢUL PRAHOVA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de personal
pentru anul 2011
•

Numărul total de posturi al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Salcia,judeţul Prahova şi instituţiilor publice de interes local(cămin cultural,
biblioteca comunală )
- 14 ;
• Numărul locuitorilor comunei Salcia,judeţul Prahova la data de 31 decembrie
2010 1.148; numărul maxim stabilit de instituţia prefectului Prahova
conform comunicării nr.10.495/13 iulie 2010 - 17 , din care :
- numărul de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al
primarului,precum şi instituţiilor publice locale de sub autoritatea
consiliului local – 14 .
- numărul de posturi în cadrul compartimenului poliţie locale – 3
•
Valoarea proiectelor contractate şi aflate în implementare din fonduri externe
nerambrusabile pre/post adrerare, precum şi perioadele de implementare
nu sunt.
• Posturi salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art.III alin.2
din OUG nr.63/2010,respectiv,învăţământ, asigurări şi asistenţă socială
finanţate din bugetul local şi capitolul bugetar sănătate, indiferent de sursa de
finanţare :
1. Învăţământ
- 21 posturi ;
2. Asigurări şi asistenţă socială - a) 10 posturi asistenti personali ai pers.cu
handicap grav ;
b) 6 indemnizaţii persoane cu handicap
grav .
3. Sănătate - 0 posturi.
• Posturi aferente poliţie locale (stabilite prin OUG nr.63/2010) ,coroborat cu
prevederile Legii nr.155/2010 - 3.
• Având în vedere numărul de posturi (existent) şi avizate de A.N.F. P. prin avizul
nr.487975/21.07.2010 , comuna Salcia ,judeţul Prahova se încadrează în
dispoziţiile OUG nr.63/2010, cu menţiunea reorganizarii compartimentului
politie comunitara care se transforma in politie locala conform Legii
nr.155/2010 .
De asemena postul de casier se transformă în postul de referent IA in regim
contractual deoarce titularul postului a absolvit studii de nivel superior.
PRIMAR ,
DAN BOŞTINĂ ,

CONSILIUL LOCAL SALCIA
JUDEŢUL PRAHOVA

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.9/2011
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