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HOTARARE

privind aprobarea func,tillor publlce,organlgrama gi stafiil de funcft
al aparatulul de specialltate a prlnatttlul comunei Bilca Judeail

Sucerr;ua in anul 2076

Consiliul Local al comunei Bilca, judeful Suceaua;
Audnd in uedere:

-expunerea de motive, prezenlatd, de domnul Rusu Zaharie-primarul
comunei,inregistrat cu nr. 10980 din 30. 12.2015;
-raportul de specialitate, prezentat de doamna Taciuc Rodica -secretarul
comunei inregistrat cu nr. 10981 din 30.12.2015;
-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dezvoltare economico
socialA,buget finanfe,administrarea domeniului public gi privat al comunei
agriculturd,gospoderire comunald,protecfia mediului,servicii qi comerf
inregistrat cu nr.......... din 29.O1.2016
-raportul favorabil de avizare a comisia pentru administralia public6 locald,
juridicd 9i de disciplind, apS.rarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cetdfenilor inregistrat cu nr. ........din 29.Ol.2016;

Preuedeile:
-art.2 alin.(1) qi a1in.(3), art. 107 qi art. 112 din Legea nr. 188/1999
republicatd- privind Statutul funcfionarilor publici, cu modificerile $i
completS.rile ulterioare, ale Legii nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificdrile
gi completarile ulterioare;
-art.III - IV qi Anexei din O.U.G. nr. 6312010 pentru modificarea qi
completarea Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, precum gi
pentru stabilirea unor misuri financiare
-prevederile O.U.G. nr.77 l2Ol3 pentru stabilirea unor mdsuri privind
asigurarea functionalitifii administratiei publice locale, a numdrului de
posturi qi reducerea cheltuielilor la institufiile qi autoritdlile publice din
subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului

in temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit.(a), alin. (3) lit. b), art. 45
alin.(l) gi ale art. 115 alin.(l) lit. b din Legea nr. 2LSl2OOl-a administraliei
publice locale-republicatd, cu modilicdrile qi completirile ulterioare;

HOTARA$fE:
Art.7-Se aprobd organigrama, statul de funclii pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, pentru anul 2Ol5 aSa cum sunt
prevdzute in Anexele (1) qi (2) care fac parte integrantd din prezentul proiect
de hotirAre.
Art. 2-La data intr5rii in vigoare a prez.entei hotdrAri se abrogd prevederile
H.C.L. nr. 12 / 31.O3.2O14.
Art S-Primarul qi secretarul comunei vof duce la indeplinire prevederile

Atlzdt
comune\

prezentului proiect de hotarAre.
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