ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTĂRÂRE nr.95/19.10.2016
privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Smeeni,
judeţul Buzău, in urma infiintarii Serviciului Apa-Canal prin
reorganizarea compartimentului Alimentare cu Apa
Consiliul local al comunei Smeeni, judeţul Buzău
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Smeeni , înregistrată la
nr.9918/07.10.2016;
-nota de fundamentare a secretarului comunei ,inregistrata sub nr.
9919/07.10.2016;
-avizul de legalitate al secretarului comunei dat pe proiectul de hotarare;
-avizul nr. 9920/07.10.2016 ,al Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local Smeeni ;
-prevederile HCL Smeeni nr.87/24.12.2013 privind aprobarea numărului
de personal , numărul de funcții publice organigrama şi statul de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Smeeni
si
modificata prin HCL Smeeni nr.33/25.08.2014 , HCL Smeeni nr.77/2015
si HCL nr.85/2016;
-prevederile legii nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul art . 36, art. 45 , ,coroborat cu prevederile art. 115 , alin. 1,
lit.’’b’’din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)
(*actualizată*) administraţiei publice locale modificata si completata :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei si a statului de functii
aferent aparatului de specialitate al primarului comunei Smeeni,
judetul Buzau ,potrivit anexelor 1-2 la prezenta.
Art.2
Noile modificari precum si efectele rezultate in urma
acestei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul comunei
Pagina 1 din 2

Smeeni ,Secretarul comunei Compartimentul Resurse UmaneSalarizare si Compartimentul buget contabilitate .
Art.3 Prevederile prezentei hotarari pot fi atacate de catre
persoanele interesate ,in Instanta de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau ,in 30 de zile de la comunicare.
Art.4 Secretarul comunei Smeeni va asigura transmiterea
prezentei hotărâri autoritătilor si institutiilor interesate.

Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Buzoianu Nicolae
………………………………..

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Stanescu Anghel Luigi
.....................................

Nr.95/19.10.2016 , com.Smeeni, jud.Buzau.

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei SMEENI in sedinta
din data de

19.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din Legea nr.

215/2001, a administratiei publice locale , rep. , cu un numar de 14 voturi pentru ,
0 abtineri si

0 voturi impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 14

consilieri prezenti la sedinta.
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