ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA SANTĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 21/2012
privind modificarea Hotărârii nr. 24/13.08.2010 cu
privire la organigrama şi statul de funcţii
al aparatului de specialitate al primarului
Consiliul local al comunei Santău,
Având în vedere nota de fundamentare şi referatul de specialitate la proiectul
de hotărâre;
Ţinând cont de: prevederile art. III şi art. VI din O.U.G. nr. 63 / 02.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
În acord cu adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare înregistrată sub
nr. 1484/14.07.2010 prin care ni s-a comunicat numărul maxim de posturi din
aparatul de specialitate al primarului comunei Santău;
Având în vedere prevederile art.8 alin. (3), art. 9, 10, 15, 107, art. 112, din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) din
Codul Muncii, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Santău pe anul 2010,
prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele
publice,
Având în vedere prevederile din dispozitivul Sentinţei civile nr.
491/CA/02.02.2012, definitivă şi irevocabilă, investită cu formulă executorie
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1),
47, 48 şi 49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Începând ca data de 30.08.2010 se modifică organigrama şi statul de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Santău, conform
anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu data de mai sus, Hotărârea Consiliului Local nr. 24/13.08.2010
îşi încetează valabilitatea.

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Santău.
Santău, 01.06.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Şuth Doina-Elena
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Maria Micu

