ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului comunei Spantov, judeţul Călăraşi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDEŢUL CALARASI întrunit in
şedinţa ordinara, astazi , 30 mai 2018
Având in vedere :
 Referatul de aprobare nr. 1860/2018 a domnului primar Silviu Niki Gheorghescu prin
care se propune aprobarea organigramei si a Statului de functii ale aparatului de
specialitate al Primarului comunei Spantov;
 referatul de specialitate nr.1861/2018 intocmit de catre consilier Vasile Negoita;
 prevederile Legii nr. 153/2017 -Lege cadru privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice;
 prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei, actualizata;
 prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) din Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 prevederile art. 6 alin.(9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
 Prevederile art. III alin. 1 și art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
 adresa Institutiei Prefectului-Judetul Calarasi nr. 3456/2018 inregistrata la institutia
noastra la nr. 2057/2018 prin care ne comunica numarul maxim de posturi pentru anul
2018 la Comuna Spantov;
 avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … ,
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe
lînga Consiliul Local Spantov;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit a) coroborat cu alin (3) litera b) din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Spantov, judeţul
Călăraşi, potrivit anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.2. Se aproba statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Spantov,
judeţul Călăraşi, potrivit anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Spantov
impreuna cu aparatul de specialitate al primarului comunei Spantov ;
Secretarul comunei va lua masuri de afişare si comunicare a prezentului proiect de hotărâre celor
interesaţi.

Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU
Nr. 24
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 30 mai 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13
consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei
comunei Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

