ROMANIA
COMUNA LUPENI
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.49/2013
Privind aprobarea organigramei şi a statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului Comunei Lupeni
Consiliul local al comunei Lupeni întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 iulie 2013;
Având în vedere Nota de fundamentare şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Lupeni
privind aprobarea organigramei şi a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului
Comunei Lupeni ;
Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul primariei nr.4395/2013, precum si
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local Lupeni;
Ţinând cont de prevederile art.107, alin.(1) şi art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare
,
În vederea obţinerii finanţării pentru proiectele contractate pe Măsura 313- Incurajarea
activităţilor turistice finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru Investiţii în
centrele locale de informare şi promovare turistică;
În baza prevederilor art. 1 alin.(1), lit.d) şi alin.(2), art. 3 şi 4 din OUG nr. 77/2013 pentru
stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de
posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau
in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, şi ale Ordinului ANFP nr. 4040/2013 privind aprobarea
listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru
aprobarea modelului –cadru de stat de funcţii;
Având in vedere Adresa ANFP nr.28490/2013 prin care au luat la cunoştinţă de numărul de
posturi stabilit conform OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea
functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la
institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a
ministerelor;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a , alin (3) lit.b si art.45 alin(1) ale Legii
nr.215/2001 privind administratia publică locală ,republicată cu modificarile si completările ulterioare,
HOTÂRĂŞTE:
Art.1.- Aprobă organigrama şi Statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului
comunei Lupeni, conform Anexelor I şi II la prezentul proiect de hotarare.
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr.
22/2013 pentru aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Lupeni.
Art.3.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul comunei
Lupeni.
Art.4.- Prezenta se comunică primarului, secretarului şi Instituţiei Prefectului Judeţului
Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi va fi adusă la cunoştinţa publică
prin grija secretarului comunei Lupeni prin afisare la panoul publicitar al Primăriei.

Lupeni, la 30 iulie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kovacs Geza

Contrasemnează,
Secretar,
Sinka Marta

