ROMANIA
JUDETUL BISTRIIA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NIMIGEA

HOTARARE
privind aprobarea organigramei qi statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului
oomunei Nimigea, funclionari publici, personalul contractual gi a asisten{ilor personali
Consiliul local al comunei Nimigea, judetul Bistrila-Nisdud, intrunit in qedinla ordinard
din data de 31.08.2015 in prezenla a l5 consilieri, din totalul de 15 consilieri in functie
AvAnd in vedere :
Nota de fundamentare inregistratd sub nr.4388 din 07.08.2015 prezefiatd de primarul
comunei Nimigea
Adresa Instituliei Prefectului nr. 1C15286125.03.2015, prin care ne comunicd numdrul
maxim de posturi pentru anul 2015
Avizul favorabil al Agenjiei Nalionale a Funclionarilor Publici pentru func{iile publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nimigea, rr.32409/2015
Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociald, buget-finante, administrarea
domeniului public Ai privat al comunei, inregistrat sub nr. 6l 88/31.08.2015
Raportul comisiei pentru invdtdmAnt, sdndtate, protecjie social6, proteclia mediului,
amenajarea teritoriului qi urbanism, inregistrat sub nr. 61 89/31.08.2015
Raportul comisiei pentru administratie publicd local[, juridicd, apdrarea ordinii publice,
proteclie sociald, protecjia copilului, respectarea drepturilor omului 9i a minorit6tilor,
inregistrat sub nr. 6190//3 1.08.201 5
Prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele mlsuri pentru
asigurarea transparenlei in exercitarea demnitdlilor publice, a func{iilor publice 9i in
mediul de afaceri, prevenirea qi sancjionarea corupliei
Prevederile Legii nr. 188/1999(12) privind statutul funclionarilor publici cu modificdrile qi
completdri le ulterioare
Prevederile art.6 din Hotdrdrea Guvemului RomAniei nr.611/2008 privind organizarea qi
dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificirile qi completdrile ulterioare
Prevederile ar1.5 din Ordinul Ministrului Administra{iei qi Intemelor nr.7l812005 pentru
aprobarea Criteriilor de performartd privind structura orgalizatoricd gi dotarea serviciilor
voluntare pentru situalii de urgentd
Prevederile art.3 (2) lit. >c > din Ordonanla de Urgentd a Guvemului nr.1/2006 privind
unele mdsuri pentru intirirea capacitilii administrative a Romriniei pentru integrarea in
Uniunea Europeana
Prevederile Legii nr.1 l612002 privind prevenirea qi combaterea marginaliz6rii sociale
Prevederile Ordonaniei de urgentd a Guvernului Romdniei w.4512003 privind finanlele
publice locale
Prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificdrile qi completirile ulterioare
In temeiul art.36(1),pct..(3) lit."b' , art.45 si a(.115 lit."b' din Legea nr.2l5l200l
privind administralia publici locali, republicatd
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Art.1- Se stabileqte organigrama Qi statul de funclii pentru aparatul propriu al Primarului
comunei Nimigea conform anexelor nr.2 - 3, care fac parte integranta din prezentahotirdre
Art.2- Pe data adoptdrii prezentei hotirdri, se abrogd Hotdr6rea nr.l1 /2013.
Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd primarul comunei.
Art.4- Prezenta hotdrdre se comunici cu :
- Institulia Prefectului - Judefului Bistrila-Nisdud
- Agen{ia Najionald a Func}ionarilor Publici
- Primarul comunei
- Compartimentul fi nanciar-contabil
Hotdrdrea a fost adoptatd cu un numdr de 15 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivn" 9i 0
,,ab1ineri", din totalul de 15 consilieri prezenli din 15 in funclie.
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