ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Oaiati, A0Zl30
Tel: 02361 3 46006; Faxt 0236 / 346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com

HOTARAREA NR. 1O
41a P4 " c,+ , 2013.

t,

privind : aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de
personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Foltesti, judetul Galati si a senriciitor pubtile de interes local
INITIATOR : Munteanu Lenuta - primaru
Numarul de inreoistrare si data depunerii proiectului
/ZAl2Jt_2013.
Consiliul local al comunei Foltesti, iu
din z4 , o+.lrtl'
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de d-na Munteanu Lenuta
primarul comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. JJJ
din
/
?:.. cl3. 2013.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. ,din
2013.
Avand in vedere Raportur de avizare al comisiei de specialitate .
Avand in vedere adresa nr.992t12013 a Institutiei Prefectului Judetul
Galati
prin care se comunica numarul maxim de posturi pentru
anul 2013.
Avand in vedere prevederile art. 107 din Legea nr.1BB/1999 privind statutul
functionarilor publici, republicata cu modificqrile si comnpletarile ulterioare .
Avand in vedere avizul
a ANFp Bucuresti .
Avand in vedere prevederile art. 3O atin.lS) lit. ,,b" din Legea nr.2LS/200I
privind administratia publica locala, republicati -cu modificarile
si completarile
ulterioare .
In baza art.45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .
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nr. 66/C/dory

HOTARASTE

:

Att.l. - Se aproba organigrama aparatului de specialitate a primarului

comunei Foltesti si a serviciilor publice de interes local, conform anexei nr.1 care
face
parte integranta din prezenta hotarare .

Aft'2'

-

Se aproba statul de functii ale functionarilor publici si personalului
contractual din aparatul de specialitate a primarului comunei
Foltesti si a serviciilor
publice de interes local, conform anexei nr. 2
care face parte integranta din prezenta
hotarare .

Att'3' -

Prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului
Galati de
catre secretarul comunei Foltesti, iar de aducerea la indeplinire prevederile
a
prezentei hotarari, raspunde primarul comunei Foltesti, judetul
Galati .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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CoNTRASEMNAT SECRETA&
MARIAN CILICHIDREANU

