ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA ROSEŢI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
cod fiscal: 4294146
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017
E-mail : primariaroseti@yahoo.com
HOTĂRARE
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Roseţi, precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate
juridică pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 Mai 2018,
Având în vedere:
-Adresa Instituţiei Prefectului judeţul Călărasi nr. 3456/10.05.2018 prin care se comunică numărul
maxim de posturi pentru anul 2018;
-Expunerea de motive nr. 3463/15.05.2018, cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat;
-Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile HCL nr.4/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Roseţi pe anul 2018;
-Prevederile HCL nr. 61/30.10.2017 privind reorganizarea Serviciului comunal de utilitati
publice(Alimentare cu Apa si Canalizare ) in serviciu comunal cu persoalitate juridica in subordinea
Consiliului Local,
-Avizele favorabile nr. 3785/29.05.2018, nr.3786/29.05.2018 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Roseți,
-Prevederile H.C.L nr.19/30.05.2018 privind alegerea președintelui de sedință,
-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit.b),art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local Roseți,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi,
precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică(Serviciul comunal de
Alimentare cu Apa si Canalizare) pentru anul 2018 cu încadrarea în numărul maxim de posturi ,
conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi
precum și al instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică(Serviciul comunal de
Alimentare cu Apă și Canalizare) pentru anul 2018 cu încadrarea în numărul maxim de posturi,
conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcinează Primarul
comunei Roseţi.
Art.4. -Secretarul comunei Roseţi va comunica prezenta hotărâre, persoanelor şi autorităţilor
interesate conform legii şi va asigura publicitatea acesteia, prin afişare la avizier şi postarea pe site-ul
institutiei.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Aurel NUȚU
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :____
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