
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA BLANDIANA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Blandiana pentru încadrarea în numărul de posturi stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice  

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

 

            Consiliul local al comunei Blandiana, întrunit în şedinţa ordinară la data de 13 august 2010; 

Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 

ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Blandiana pentru încadrarea în numărul de posturi stabilit 

prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  

 - Raportul de specialitate al secertarului comunei - domnul Ravente Crinel Suciu ; 

Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 489452/23.07.2010 

Având în vedere: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 - Legea nr.330/2009 lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  art. 36 - (2),  lit. „a”  si art .36 - (3),  lit. „b”  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările Si completările ulterioare. 

În temeiul art. 45-(1) şi art. 115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă un număr de 13 posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Blandiana. 

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului Primarului comunei 

Blandiana, urmând să aibă structura prevăzută în anexele nr.1 şi 2 – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

 Art.3.  Anexele 1; 2 si 3 ale Hotărârii Consiliului Local Blandiana nr.37 din 13.11.2008 se abrogă. 

 Art.4. Primarul comunei Blandiana, domnul Nicolae Gherman, va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 Prezenta hotărâre se publică la afisierul Primariei, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 

- Compartimentului Buget-finante, contabilitate, impozite si taxe locale, resurse umane şi gestiunea 

funcţiei publice. 

 

            Preşedinte de şedinţă, 

                    Consilier, 

                 Cornel Moga 

                                                                                                          Contrasemnează,                                             

                                                                                                          Secretar comună, 

                                                                                                       Ravente Crinel Suciu 
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