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

HOTĂRÂREA
nr. 29 din 28.03.2014
-

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Vama Buzăului şi pentru serviciile publice de interes local

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.03.2014;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (3), lit. ,,b”, alin.(6), lit. ,,a”, pct. 2, pct. 8 şi pct. 12 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 100 şi art. 107 din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată
(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii 284/2010, Anexa 1, cap.II, punct A,
subpunct 1 litera ,,b”, poziţia 2, poziţia 5;
Cunoscând adresa nr. 123/ 07.01.2013 prin care a fost comunicat numărul de posturi pentru
U.A.T. comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov,
Văzând adresa nr. 8423/2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
În temeiul art. 45, alin. (1 - 3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă înfiinţarea, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama
Buzăului, a compartimentului INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, cu două posturi, funcţii
contractuale, după cum urmează:
- inspector de specialitate grad I A, cu studii superioare, cu atribuţii de promovare turistică,
post nou înfiinţat;
- referent treapta IA cu studii medii, cu atribuţii de informare turistică, post obţinut prin
transformarea postului muncitor calificat tr. I, devenit vacant la data de 01.06.2013 urmare înscrierii la
pensie pentru limită de vârstă a persoanei angajate pe post.
Art.2: Se aprobă numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor de demnitate publică, a celor
din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului:
a) - funcţii de demnitate publică: 2
b) - aparatul de specialitate al primarului:
- 14 funcţii publice, din care 2 funcţii publice de conducere şi 12 funcţii publice de
execuţie;
- 7 funcţii contractuale, din care 0 funcţii de conducere şi 7 funcţii de execuţie;
TOTAL: 21 posturi
c) - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Vama Buzăului,
judeţul Braşov:
- 2 funcţii publice, din care 0 funcţii de conducere şi 2 funcţii de execuţie;
- 1 funcţie contractuală, din care 0 funcţie de conducere şi 1 funcţie de
execuţie.
TOTAL: 3 posturi
TOTAL POSTURI LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: 26
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Art.3: Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru
S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.4: Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Vama Buzăului, judeţul Braşov şi pentru S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, conform
Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.6: Prezenta Hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului Judeţului
Braşov, compartimentului resurse umane şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oliviu GAL

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

