
ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE

Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14,  tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal din cadrul aparatului de

specialitate al primarului  comunei 1 Decembrie, Judeţul Ilfov

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă în data de  29 iulie 2013,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 18/10.07.2013  iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului  comunei 1 Decembrie, însoţit de Expunerea de motive,

- Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 28978/26.07.2013,
- Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4472/10.07.2013,
- prevederile din O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
- prevederile art. 1 – 4 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea

funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile
şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

- prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind

Administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,

republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama, statul de functii si numarul de personal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului  comunei 1 Decembrie, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta
din prezenta hotarare, urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor.

Art.2 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.

Art. 3 - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către secretarul
comunei 1 Decembrie care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
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