
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL USUSĂU 
 
 

PROIECT DE  HOTARARE  
DIN  

22  SEPTEMBRIE  2017 
 

Privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii ce apartin 
 aparatului de specialitate al primarului comunei Ususau, Judetul Arad, pe anul 2017 

 
 
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSAU 
               AVAND IN VEDERE  
 

- Referatul, Expunerea de motive 3211/22.09.2017 a D-nei Rosianu Mihaiela Ioana - Secretarul 
Comunei Ususau, Judetul Arad, prin care propune aprobarea organigramei si a Statului de Functii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ususău, pe anul 2017 ; 

- Raportul final si Centralizatorul nominal nr. 3100/2017 cu ocazia desfasurarii probei 
scrise/practice/interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului Vacant de natura 
contractuala SOFER I in cadrul Compartimentului Administrativ -  Gospodarire Comunala; 

- Adresa Institutii Prefectului – Judetul Arad nr. 2908/2017 privind numarul maxim de posturi pe anul 
2017 pentru Comuna Ususau; 

- Hotararea Consiliului Local Ususau nr. 67/27.07.2017  privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din 
serviciile publice din subordinea Consiliului Local USUSAU; 

- Prevederile art. 63, alin. 1 lit. d) coroborat cu alin. 5 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii  nr.53/2003, Codul Muncii republicata; 
- Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei;  

          In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, modificata si completata privind 
administratia publica locala : 

H  O  T  A  R  A  S  T  E : 
 

ART. 1 - Se aproba Organigramei si Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Ususău, pe anul 2017 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  ȚOLE 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  ȚOLE FLORIN - primarul comunei Ususau; 
- D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA – Cons. Jr.– secretarul comunei Ususău; 
- D-na PACURAR MONICA – contabil; 

 
                             INTOCMIT,                                                          AVIZAT LEGALITATEA, 
               PRIMAR – ȚOLE FLORIN                            SECRETAR – Jr. ROŞIANU MIHAIELA-IOANA 
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