R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 71 din 25.07.2019

-

privind aprobarea înființării unui post contractual în cadrul compartimentului ,,Gospodărire”
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.07.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica
Ioan, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Cunoscând prevederile contractului de finanțare nr. C1920074X2183708035506/04.12.2018,
încheiat între Comuna Vama Buzăului și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.), având
ca obiect ,,Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului”;
Văzând adresa nr. 6460/02.05.2019 a Instituției Prefectului Județului Brașov, adresă înregistrată
la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2955/23.05.2019 și prin care ni se comunică numărul
maxim de posturi pentru anul 2019 (24 de posturi);
Urmare a aplicării prevederilor 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;
Având în vedere prevederile art. 154, alin. (3) și ale art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, coroborate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă înființarea postului contractual de muncitor calificat în compartimentul
,,Gospodărire” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Art.2: Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Comunei Vama Buzăului
ca urmare a înființării postului contractual menționat la art.1, conform anexei nr. 1 și nr. 2 ce fac parte
integrantă din prezenta hotărâre
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului
Braşov, Compartimentului Resurse Umane şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin VOINEA
- 13 consilieri în funcţie;
- 11 consilieri prezenţi;
- 11 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

