
RoMANra
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILITA
HOTARARE

Privind:
aprobarea organigramei, o stalului defunclii publice, precum Si numdrul

de personal aferent aparatului de specialitate at primirului cominei Moiitita si a
serviciilor publice din comuno Movilita, judetut vrancea,

incepand cu luna martie 2014

In temeiul a1ta45 alin. (l) din Legea administrafiei publice locale nr.2l5l200l,
republicat6, cu modificdrile gi completlrile ulterioare,Coniiliul Local al comunei
Movilita, jud. vrancea intrunit in sedinfa ordinara din data de 2g.02.2014.

Av6nd in vedere:
- referatul nr.779117.02.2014 a secretarului comunei Movilita, privind necesitatea
modificarii organigramei si statului de functii incepand cu luna martie 2014;
- hotlrdrea Consiliului Local Movilita nr.7 l28.02.2013,privind aprobarea siatului de
funcJii pentru anul 2013;
- prevederile art.l}7 , art.ll I si art. I l2 din Legeanr.l83/1999 privind statutul
functionarilor publici, rerepublicat6,cu modificarile si completaiile ulterioare, precum 9iale Hotdrdrii de Guvern nr.6ll12009 pentru aprobarea normelor privind organtarea gi
dezvoltarea carierei funcfionarilor publici - cu modificdrile gi completlrilJulterioare;
- prevederile Ordonanlei de Urgen[6 a Guvernului nr.63/2010, peniru modificarea gi
completarea Legii nr ?73/2006, privind finanfele publice locale precum gi pentru
stabilirea unor mtrsuri financiare;
- adresa nr. 18013/27 .12.2012 emisl de Institulia Prefectului Judelului Vrancea, privind
numdrul de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum gi din instifuliile
publice^locale, la nivelul comunei Movilita, pentru anul 2013;

In temeiul prevederilor art.45 si ale art.63, alin.(5), Iit.e coroborat cu art.36 alin.
(l)' alin.(2) lit."a" gi alin. (3) lit."b" din Legea nr.21512,001, privind administrafia publici
local5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, republicatr:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Organigrama, Statul de funcfii publice aferent aparatului de
specialitate al primarului comunei Movitita qi a serviciilor publice din comuna
Movilita, conform anexelor nr.l si 2 ce fac parte integranti din prezenta hotir6re.



Ara.z.Prezentahotjlr6re se comunicI, prin intermediul secretarului comunei Movilita,
celor interesafi in vederea aducerii la indeplinire.

Nr. 11 din 28.02.2014

Nr.consilieri in functie- 13
Nr.consilieri prezenfi - 13

Nr. voturi, pentrut' -13
Nr.voturi rrimpotrivatt - 0
Nr. abtineri - 0

sedinftr,
Secretarul
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NR. 779 | 17.02.2014
REFERAT

cu privire la aprobarea organigramei, a statului defunclii publice , precum gi numdrul de
personal aferent aparotului de specialitate al primarului comunei Movilita Si a serviciilor

publice din comuna Movilita, judetul Vrancea, incepand cu luna martie 2014

Numarul maxim de posturi stabilit de Institutia Prefectului - judetul Vrancea
pentru aparatul de specialitate al primarului si institutiile publice locale infiintate prin hotarari
ale autoritatii deliberative la nivelul comunei Movilita, judetul Vrancea, este de 26 posturi.

In aceste posturi nu sunt incluse :
- nr. maxim de posturi pentru Politia Locala a com. Movilita, acesta fiind de

4 posturi (2 functii publice si 2 functii contractuale, din care o functie contractuala este
vacanta)
- I post de asistent medical comunitar aferent capitolulului bugetar,,sanatate"

La nivelul comunei Movilita nu avem posturi aferente serviciului de evidenta a
persoanelor, activitatea de stare civila cazand in sarcina secretarului com. Movilita.

Rezulta din cele prevazute mai sus ca incadrarea in nr. de 3l posturi, respecta
prevederile incluse in dispozitiile O.U.G. nr. 6312010 .

Pentru anul 2014 propun sa modificam organigrama si statul de functii ca unnare a transformarii
unor functii publice ca unnare a organizarii concursurilor de promovare in grad si de promovare in clasa
a unor functionari publici, dupa cum urrneaza:

l.-La compartimentul ,, Politia Locala a comunei Movilita", transformarea a 2 (doua) functii
publice de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functii publice de referent clasa III, grad
profesional principal.

2.La compartimentul ,,Taxe si impozite locale"
-transformarea unei functii pulice de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia

publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
-transformarea unei functii pulice de referent, clasa II[, grad profesional superior, in functia

publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Fafi de cele prezentate, este necesar inilierea unui proiect de hotdrdre pentru
aprobarea Organigramei qi a Statului de functii pentru aparatului de specialitate al Primarului
comunei Movilita din judetul Vrancea, precum si a serviciilor si instituiilor publice constituite
pe langa Consiliul local Movilita, incepand cu luna martie 2014 , ca urmare a modificarilor
intervenite in structura functiilor publice aratate mai sus.

Secretarul comune
SECIU C. C
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI lv{OVILITI,

Incheiat astazi
specialitate.

.in sedinta de lucru a comisiei de

La sedinta participa un numar de j membri, din totalul dq ':i membri
convocati. 
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al comisiei de specialitate, care supune spre aprobare urmatoarea ordine de zi :
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Ordin€a de zi este dprobata cu unanimitate de voturi.
Se prezinta proiectul de hotarare (proiectele

punctul(punctele) ale ordinii de zr.
Asupra proiectului (proiectelor) de hotarare se fac urmatoarele observatii, sau
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de hotarare) de la a

PROCES VERBAL



Fata de cele constatate si consemnate in prezentul proces-verbal, comisia
avizeaza favorabil proiectul (proiectele) de hotarare si propune adoptarea in forma in care

au fost redactate.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE

MEMBRI,

SECRETAR"


