
RO MANIA
JUDETULCARAS - SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUIIEI OBREJA

HOTARARE
Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din aparatul propriu al primarului

comunei Obreja .

Consiliul local al comunei Obreja, intrunit in gedinf[ ordinartr de lucru in data de.16.12.2014
Vizind Nota de fundamentare la proiectul de hotlrdre privind aprobarea organigramei gi statutui de
funcfii ale aparatului propriu al primarului comunei Obreja, inregistrata sub nr. 2896112.11.2014, cat si
raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea organigramei gi statului de funcfii ale
aparatului propriu al primarului comunei Obreja, inregistrata sub nr. 2897/12.11.2014;

Avand in vedere:
- prevederile art. 107 si 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 republicata privind Statutul

functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
- prvederile Ordonantei de urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea legii nr.273/2006

privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Adresa Institutiei Prefectului judetul Caras-Severin nr. 4/ 1798105.03.2014 prin care in

conformitate cu prevederile art. III, alin. (8) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor
masurifinanciare ni s-a comunicat numarul maxim de posturi pentru comuna Obreja;

- Avizul AI{FP nr.5002912014 privind functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al
p^rimarului co munei Obrej a, j ud. Ca ras-Severin
In temeiul art.36 alin (3) lit. b, si ale arl 45 din Legea nr. 215/2001privind Administrafia Publictr

Localtr, republicata cu modificilrile gi completiirile ulterioare,

HOTARASTE
ART. I - Se aprobll Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja conform
Anexei nr. 1;
ART. 2 - Se aprobtr Statul de funcfii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Obreja conform. Anexei nr.2;
ART.3 - Anexele nr. l si 2 facparte integrant5 din prezenta hotir6re;
ART. 4 - La data intrtrrii in vigoare a prezentei hottrrAri orice hotir0re referitoare la organigrama gi
statul de funcfii din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Obreja, se abrogtr;
ART. 5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hottrriri se incredinfeazi primarul si secretarul comunei
Obreja;
ART.6 - Prezenta hottrr6re se comunici conform prevederilor art.48 alin 2, art,49 alin 1 gi art. 115,
lit b' din Legea 215/2001 privind Administrafia Pubtictr Locali cu modifictrrile gi completlrile ulterioare,
m od ifi ca ti de Legea 

"'13;,l,t"'.?; p refectur u i c a ras-Seve rin,
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici,
- D-nului Peia Ion, primarul comunei Obreja,

D-nului Argovan Teodor- secretarul comunei Obreja
- Cetatenilor comunei Obreja prin afisare la sediul Primariei Obreja.

Contrasem neaza Secretar,
AR$OVAII TEODOR
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