ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CARAŞOVA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului,pentru anul 2007
Consiliul Local al comunei Caraşova,judeţul Caraş-Severin,întrunit în şedinţa
ordinară de lucru;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Caraşova şi
raportul compartimentului de resort;
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici,republicată,cu modificările ulterioare;
Luând în considerare prevederile O.G. nr.6/2007 privind unele mãsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pânã la
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordã funcţionarilor publici
în anul 2007;
Ţinând seama de prevederile O.G.nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se
vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi
a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã;
În temeiul art. 36 alin2 lit.a),alin.3 lit.b),art.45 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama şi statele de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului, aşa cum sunt ele prevăzute în anexele 1,2 şi 3, care fac parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi
secretarul comunei Caraşova.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, la:
- Instituţia Prefectului- Judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Caraşova
- Compartimentul financiar contabil
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