
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR.27
DIN 31.07.2018

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI A NUMĂRULUI
MAXIM DE POSTURI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,

-avînd în vedere expunerea de motive a primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul
de hotărîre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului maxim de posturi
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea;
-avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de
hotărîre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului maxim de posturi
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea;
-avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, la proiectul de hotărîre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a
numărului maxim de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sihlea, judeţul Vrancea;
-avînd în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.25516 / 16.07.2013 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului maxim de posturi din cadrul
aparatului  de specialitate al primarului  comunei Sihlea, judeţul Vrancea;
-în conformitate cu art. 107, alin. 1, lit. “a “ , alin. 2 , lit. “ b”, art. 112 , alin. 1  din Legea nr. 188
/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-în baza art. XVI, alin. 2  din Legea nr. 161 / 2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnitãtilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
-în conformitate cu tabel 1.1., nr. crt. 4, pct. 1,4 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului României nr. 63 / 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273 / 2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- avînd în vedere  pct. 54 din anexa la Ordinul Prefectului judeţului Vrancea nr. 171 / 11.05.2018
privind numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor administrativ –
teritoriale din judeţul Vrancea, în anul 2018, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare
„ Învăţămînt” şi „ Asigurări şi asistenţă socială”, finanţate din bugetele locale, precum şi din
capitolul bugetar „ Sănătate” , indiferent de sursa de finanţare;
-avînd în vedere implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă:
a) Modernizare drumuri comunale, comuna Sihlea, judeţul Vrancea;
b) Reabilitare, modernizare, dotări şi împrejmuire Grădiniţa Voetin;
c) Instalaţii de iluminat public led în comuna Sihlea, judeţul Vrancea;
- în temeiul art. 36 , alin. 2 ,  lit. “ a “ ,alin. 3 , lit. “ b “ ,  art. 45, alin. 1  , art. 115 , alin. 1 , lit.
“ b “  , din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Pe data prezentei hotărîri se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul maxim
de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea,
conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotărîre.

ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,
compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

TRONARU ION                                                                    MODREANU RADU


