ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.12/30.03.2018
privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii
al aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor subordonate.
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba,
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind modificarea organigramei şi a statului
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile subordonate ; analizând raportul de
specialitate nr.1224/26.03.2018, întocmit de d-l Harda Nicolae, consilier juridic cu atribuţii de resurse
umane ; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Luand in considerare urmatoarele :
- HCLnr.79/24.11.2017 privind incetarea activitatii Caminului pentru persoane varstnice;
- necesitatea suplimentarii numarului asitentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ;
- finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani,
pentru învăţământul preuniversitar de stat, este asigurata din anul 2018 de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale;
Avand in vedere :
- Legea nr.53/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.44 din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
-art.39 din OUG nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;
-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul dispoziţililor art.36 alin 2 lit.(a) şi alin 3 lit. (b) şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului şi serviciilor subordonate , dupa cum urmeaza:
- se desfiinteaza un numar de 15 posturi contractuale, ca urmare a incetarii activitatii Caminului
pentru personae varstnice Baia de Aries;
- se suplimenteaza numarul de posturi contractuale destinate incadrarii asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, de la 25 la 28 posturi;
- se radiaza din Organigrama si statul de functii cele 73 de posturi, reprezentand Invatamantul;
Art.2.Anexele 1 şi 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul oraşului Baia de
Arieş, prin aparatul de specialitate.
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, in termen de 30
zile de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Toader Cristin

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

