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 H O T A R A R E A nr. 3 2 /2013  

Privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Primaria orasului Seini  
 

Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta extraordinara la data de 26.07.2013; 
 

Având în vedere : 

•   Nota de fundamentare prezentata de Primarul orasului Seini cu privire la necesitatea 

aprobarii structurii functionale conform prevederilor OUG 77/2013 ; 

•    Statul de functii si organigrama prezentata;  

• Proiectul de hotarare; 

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

• Avizul secretarului orasului ; 

• Avizul nr. 28816/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 

     In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
Functionarilor Publici, a Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparentei in exercitarea demnitatilor publice a functiilor publice si in mediul de afaceri 
prevenirea si sanctionarea coruptiei – Art. XVI cu modificarile si completarile ulterioare; 

       In temeiul art.4 din OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea 
functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor 
la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor. 
     Luand in considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, a Legii 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice.  
     In baza articolului 36, alin 1 si 2, lit”a”, alin.3, lit.b şi ale art.45, al. 1 si art. 115, al.1, lit. 

b din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificarile 
şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E  

 

          Art.1.Se aprobă schema de organizare cu numarul de posturi si Statul de functii la 
Primaria orasului Seini, conform Anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din 

prezenta.hotarare.  
         Art. 2. Prezenta se comunicǎ la: 
- Institutia Prefectului Judetul Maramureş; 
- Agentiei Nationale a FuncŃionarilor Publici Bucureşti; 
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini. 
- Publicare pe site-ul primariei.  
- Un exemplar se afiseaza.  
 

      Seini la 26.07.2013 
 

                             Presedinte de sedinta,                                       Contrasemneaza, 
                                 Szekely Nicolae                                           Secretar, Bud Ioan    

 


