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R O M A N I A  

JUDETUL ARAD  

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI USUSAU 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 11 

Din  

29 IULIE 2016 

Privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii ce apartin 

 aparatului de specialitate al primarului comunei Ususau, Judetul Arad pe anul 2016 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 

 AVAND IN VEDERE  : 

 

- Proiectul de hotarare, Referatul si Expunerea de motive cu nr. De inregistrare 2586/22.07.2016 a 

D-nei Rosianu Mihaiela Ioana – Cons. Juridic prin care propune modificarea organigramei si a 

Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ususău, pe anul 2016 ; 

- Adresa Institutii Prefectului – Judetul Arad nr. 7812/28.07.2016, inregistrata sub numarul 

2646/2016, prin care s-a comunicat Ordinul Prefectului nr. 474/28.07.2016 privind stabilirea 

numarului maxim de posturi pentru anul 2016 pentru unitatea administrativ teritoriala comuna 

Ususau prin care s-a suplimentat cu un post de sofer; 

- Avizul ANFP nr. 25826/2016 privind modificarea denumirii Compartimentului Agricol in 

Compartiment Urbanism – Agricol; 

- Nr total de posturi potrivit pct. 1 si pct. 4 din anexa la O.U.G. 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 art. 36, alin.(2), lit. a) coroborat cu prevederile alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 

în condiţiile legii, organigrama şi statul de funcţii al instituţiilor şi serviciilor publice.  

- prevederile art. 2 alin. (1), lit. a, art. 6, alin. (4), art. 11, alin. (1), (2), (3) si Anexa nr. I, Capitolul I 

A. lit. c , B art. 1 , art. 3 din Legea-cadru nr. 284/2010, Lege-Cadru privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice; 

- prevederile art. 21 din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare; 

- Prevederile art. 36 alin 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 63 alin (5) lit. e) din Legea nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica 

locala; 

- Prevederile OUG nr. 58/2014 prin acordarea unui post de sofer; 

- Prevederile art. 100 lit. a) si d), art. 107 , art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

functionarilor publici, republicata2, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 3/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 2/2016 al comisiei de specialitate nr. 3; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 3/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei; 

- Numărul de __7__ voturi pentru, __-__ vot contra şi __1_ abţineri ; 

 

 



 2 

 In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             ART. 1 - Se aproba modificarea Organigrama si Statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Ususău, pe anul 2016 conform Anexelor I si II care fac parte integranta din prezenta 

Hotarare. 

  ART. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza D-l  TOLE FLORIN, 

primarul comunei Ususau. 

 

ART.3 Prezenta  hotarare se comunica cu : 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- A.N.F.P. Bucuresti; 

- D-l  TOLE FLORIN - primarul comunei Ususau; 

- D-l MIRESCU VASILIE – secretarul comunei Ususău; 

- D-na PACURAR MONICA – contabil; 

- D-na ROSIANU MIHAIELA IOANA – Cons. Jr. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZA  

                  _______________________                                SECRETAR -   MIRESCU VASILIE 


