
                                                                 R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
  H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a numarului de personal 

 ce aparţin aparatului de specialitate al primaruluicomunei Vînători Neamţ,  
judeţul Neamţ 

 
 
 
  Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere: 

- prevederile  art.100, alin.1, lit. c),  art.107  alin. (1) lit. a  şi art.112 alin. (1) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

-prevederile  Legii cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice; 

-prevederile O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 56/2009; 

-prevederile art.III - IV şi ale Anexei din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 

- Expunerea de Motive a primarului comunei Vînători Neamţ şi raportul de 
specialitate al secretarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr.2526 
din 30.03.2015; 

-Avizul emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrat sub 
nr.19103/2015;  

 In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), (2) lit.a), (3) lit. b) şi ale art.45 alin.(1), 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
Art.1 .Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului  comunei 

Vînători Neamţ, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 .Se aprobă Statul de Funcţii  şi numarul de personal al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, potrivit anexei nr.2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.3 .Incepând cu data prezentei hotarari, işi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 



 Art.4 . Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate 
prezenta hotarare . 
Nr. 31 
Din 29.05.2015 
                                                    Preşedinte de şedintă: 
                                             Consilier,  Ovidiu Nicolae ŢUCĂ           
                                                                                                                       
                                                                                               
                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                          Secretar, 
                                                                                 Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   14    
   Pentru  :   13          
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :- 1                                                                                                  



 
 
 
 
 
PROIECT                                        R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

  H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea  Organigramei, Statului de functii şi a numarului de personal 
 ce aparţin aparatului de specialitate al primarului 

comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ 
 
 
 
  Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere: 

- prevederile  art.100, alin.1, lit. c),  art.107  alin. (1) lit. a  şi art.112 alin. (1) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

-prevederile  Legii cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice; 

-prevederile O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 56/2009; 

-prevederile art.III - IV şi ale Anexei din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 

- Expunerea de Motive a primarului comunei Vînători Neamţ şi raportul de 
specialitate al secretarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr.2526 
din 30.03.2015; 

-Avizul emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrat sub 
nr.19103/2015;  

 In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), (2) lit.a), (3) lit. b) şi ale art.45 alin.(1), 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
Art.1 .Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului  comunei 

Vînători Neamţ, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2 .Se aprobă Statul de Funcţii  şi numarul de personal al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, potrivit anexei nr.2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.3 .Incepând cu data prezentei hotarari, işi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
 Art.4 . Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate 
prezenta hotarare . 
Nr. _________ 
Din _________ 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ,  

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                     Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                              Secretar, 
                                                                                                     Alina Iuliana FLOŞ 
 

  
 


