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ROMANIA
JUDETUL OLT

PRIMARIA COMUNEI OPTA$I- MAGURA
LOCALITATEA OPTA$I-MAGUM, JUDETUL OLT , TEL/F AX 0249 / 4BL 535

uorAnAne
cu privire lo: modificqrea Orgonigramei gi Stotului de Funclii pentru

aparotul de speciolitate ol Primarului comunei Optogi-Mdgura pe anul 2079

Avdnd in vedere;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 277 din 28.01.20t9.
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici-

republicatS(2), cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
- prevederile art.lll din O.U.G . nr.63/2010 pentru modificarea gi

completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum gi pentru
stabilirea unor mdsuri financiare, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare.

- prevederile Legii-cadru nr. L53/2017 privind salarizarea personalului plStit
din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

- prevederile Legii nr.53/2003 (r1) privind transparenla decizionalS in
administratia publicS, cu modificSrile pi completirile ulterioare.

-raportul nr. 278 din 28.01 .20L9 al doamnei secretar Gheorghe luliana . -
- avizul comisiilor de specialitate nr. 2 din 30.01.2019.
- Legea nr.2412000 privind normele de tehnicS legislativi pentru

elaborarea actelor normative, republicati , cu modificirile 9i completdrile
ulterioare.

- prevederile art. 36, alin.2,lit.a si alin 3 , lit.b din Legea nr.2t512001 privind

administratia publica locala -republicata, cu modificdrile gi completirile
ulterioare.

ln temeiul art.45 alin. L gi art. LL5,alin.1,lit.b gi art.3 din Legea nr.

2L5lzAW privind administratia publica locala- republicata, cu modificdrile gi

completd rile u lte rioa re.

Consiliul local al comunei OptoSi-Mdguro hotdrdgte

Art.L.- Se modificd Organigrama gi $tatul de funclii pentru aparatul de

specialitate al Primarului comunei Optasi-Magura , judelul Olt pe anul 2019
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conform anexei nr. 1- 2la prezenta care face parte integranti din prezenta

hotdrdre.

Art.2-. Postul de referent, clasa lll , nivel studii medii, grad profesional

superior, gradalia 5, compartiment taxe 9i impozite, va fi post vacant.
Art.3.- Numdrul maxim de posturi pentru anul 2019 este de 14 posturi din

care un post vacant ,plus un post de gofer pentru deservirea microbuzului ;colar.
Art.4.-Persoanele nemullumite pot ataca prezenta hotdrdre la instanta de

contencios administrativ conform Legii nr. 544/2004, cu modificirile 5i

completi rile ulterioare,
Art.S,- Prezenta hotdr6re va fii dusd la indeplinire de cltre secretarul gi

inspectorul contabil din cadrul Primiriei, va fi afi5atd la sediul primdriei gi

inaintati lnstitufiei Prefectului Judetului Olt in vederea controlului legalitStii.
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Contrasemneoza,
Secreter,

Gheorghe luliana
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Data 37.07.2079

Hotdrdrea Consiliului Local o fost adoptatd cu un numdr de noud voturi pentru

c^ls
c/ 11.


