ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI
HOTĂRÂRE
nr.16 din 30.06.2020
privind actualizarea Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a
primarului comunei Valea Ursului
Consiliul Local Valea Ursului întrunit în şedinţă ordinară în data de, 30 Iunie 2020
Analizând:
- referatul de aprobare nr. 2367 din 23.06.2020 înaintat de Viorel Smeria , primar al
comunei Valea Ursului , în calitate de inițiator cu privire la modificarea organigramei și
statul de funcții a aparatului de specialitate:
- Raportul de specialitate nr.2366 din 23.06.2020 întocmit de inspector superior
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Ursului.
- Adresa nr. 9769 din 26.06.2020 a Instituției Prefectului Județul Neamț prin care se
comunică numărul de posturi aferent anului 2020
În baza:
– prevederilor partea VI- a , art. 409,art.546 și art. 158 din OUG nr 57/2019 privind
Codul administrativ
- prevederilor art.XVI alin.(2) din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003-privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
- prevederilor art.III, alin.(1),(2) din O.U.G. nr.63/2010- pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare.
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Valea Ursului
În temeiul art. 129 alin. (3) lit. ”c”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență
nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta ;
HOTĂRÂRE:
Art.1. (1) Se aprobă actualizarea Organigramei aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Ursului , datorită modificarii si completarii compartimentului de
asistenta sociala și medicina comunitara , cuprinde un număr total de 38 posturi, conform
anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,
(2) Postul contractual de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de
asistenţă medicală comunitară Valea Ursului este cuprins la capitolul bugetar „Sănătate” şi
nu intră în numărul maxim de posturi, prevăzut la art.III, alin.(1) din O.U.G. nr.63/2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
Art.2 Se aprobă actualizarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Valea Ursului , serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea
Consiliului local Valea Ursului conform anexei nr.2, anexă ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Valea Ursului , compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Valea Ursului .
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, A.N.F.P. şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Valea Ursului .
Președinte de ședință ,
Consilier,
Ioan Nazare

Contrasemnează,
Secretar general UAT
Ioan Zaharia

Adoptată în ședință din data de 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0
”abtineri”, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

