ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA

NR. 7/2017
privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat şi modificarea
organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al
autorităţii executive din Comuna Orlat , instituţii şi servicii publice , fără personalitate juridică , de
subordonare locală

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.01. 2017 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre aprobare înfiinţarea postului de consilier al
Primarului Comunei Orlat şi modificarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal
pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat , instituţii şi servicii publice , fără
personalitate juridică , de subordonare locală , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art. 66 alin. 1 al Legii administraţiei publice locale nr. 215 /
2001 , republicată ,
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu nr. 6071 / 2015 prin care ni se
comunică numărul maxim de posturi ale UAT Orlat pentru anul 2015 ,
Luând în considerare prevederile art. III alin. 81 din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi ale art.
115, alin. (1), litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 :
Se aprobă înfiinţarea postului de consilier al Primarului Comunei Orlat pentru întreaga
durată a mandatului primarului.
Art. 2 :
Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de mecanic utilaj , treapta/grad II , studii M
în funcţia contractuală de consilier al Primarului Comunei Orlat , studii S.
Art.3 :
Se aprobă modificarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru
aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat , instituţii şi servicii publice , fără
personalitate juridică , de subordonare locală potrivit anexelor nr. 1 şi nr. 2 , care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta .
Art. 4 ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei

publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat .
( 3 ) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri .

Adoptată la Orlat , data : 26 ianuarie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
MUNTEAN IOAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA
TOTAL CONSILIERI
13
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11
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
4EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL

