
R O M A N I A  
JUDETUL BOTOSANI 

COhlSlLlUL LOCAL AL COMUNEI BRAESTI 

H Q T A R A R E  
privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului 

comunei Braesti, compartimentele $i serviciile publice din subordinea Consiliului local 

CONSlLlUL LOCAL AL COMUNN BRAESTI, JUDETUL BOTOSANI, 

intrunit in gedinfa ordinari din data de 30.01.2014, 
avind in vedere Expunerea de motive inregistrati sub nr.229 din 

17.01.2014, a primarului comunei BRAESTI , i n  calitate de initiator al proiectului de 
hotirire, precum gi Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 229 din 17.01.2014, al 
secretarului comunei BRAESTI , 

vizind raportele de avizare favorabile, ale Comisiilor pe cele trei domenii 
de activitate. 

finind cont de prevederile: 
- Legii - cadru nr. 28412010 privind salarizarea unitari a personalului plitit 

din fonduri publice, cu modificirile gi completirile ulterioare; 
- Ordinului nr.7660124.08.2006 al Presedintelui A.N.F.P. Bucuresti privind 

aprobarea instructiunilor pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice; 
- Legii nr.5312002-Codul Muncii, cu modificirile si completirile ulterioare; 
in baza art. 1, 2, 3, 4 gi anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 77126.06.2013 pentru 

stabilirea unor misuri privind asigurarea funcfionalitifii administrafiei publice locale, 
a num5rului de posturi gi reducerea cheltuielilor la institufiile gi autoritifile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau i n  coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 

in conformitate cu : 
- art. 107 alin. (I), lit. "a" gi alin. (3) gi 112 din Legea nr.18811999 privind 

Statutul functionarilor publici, republicat& cu modificirile gi completirile ulterioare; 
- art. XVI alin. (2) din Legea nr. I6112003 privind unele misuri pentru 

asigurarea transparenfei i n  exercitarea demnitifilor publice a funcfiilor publice gi i n  
mediul de afaceri, prevenirea $i sancfionarea corupfiei, cu modificirile gi completirile 
ulterioare; 

in temeiul art. 36, alin. (2), lit. ,,an, alin (3), litera "b", art. 45, alin.(l) gi art. 115, 
alin. (I), lit. ,,bn gi alin.(3) din Legea administrafiei publice locale nr.21512001, 
republicati (r2), cu modificirile gi completirile ulterioare, 

Art.1. Se aprobi organigrama gi statul de funcfii ale aparatului de specialitate 
al primarului gi serviciilor publice de interes local, pentru anul 2014, conform 
anexelor nr.l si 2, care fac parte integranti din prezenta hotsrire. 

Art.2..Primarul comunei, domnul loan TOMA , prin compartimentele de 
specialitate, asiguri indeplinirea prevederilor prezentei hotiriri; 





PADUMRIU 
OANUT 

Nr. total de posturi din cadrul lnsihu~leilautoritdtli publlce 

Nr total de posturl potrfvi art. Ill alln. (2) din O.U.G. Nr. 6312010 
pentru modlficarea $1 completarea Legll nr. 27312006 privlnd 
nnanteie publlce locale. precum $1 pentru atablllrea unor masuri 
Rnanclare, cu modlficarile $1 completarile ulterioare ". 
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R O M A N I A  

JUDETUL BOTOSANI Anexa NR.l la HCL nr.512014 

COMUNA BRAESTI 

ORGANIGRAMA 
aparartului de specialitate al primarului comunei B rZe~ t i  ~i ale serviciilor ~i activitifi lor publice ale Consiliului Local 

pKiKEK 

REGISTRU AGRICOL 

1 referent - F. P. muncitor necalif. consilier -C.M. 1 muncitor neclif 
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CONSILIER, 

Dznut PADURARIU 

ASISTENT 

COMUNITAR 


