
                                                                                

                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

 
HOTĂRÎRE

Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si numărului de personal din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Bumbeşti – Jiu, serviciilor publice si ale institutiilor autoritatilor 

publice locale, începând cu 01.11.2019 

    Consiliul Local al  Orasului  Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,   
    Având in vedere :

- Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completarile si 
modificarile ulterioare;

- OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;
- OUG nr.162 / 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu completarile si modificarile 
ulterioare;

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și 
completările ulterioare;

- HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor 
unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii,republicată,cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul Prefectului Județului Gorj nr.120/16.04.2019 privind numărul maxim de posturi …;
- Referatul de aprobare privind necesitatea si oportunitatea adoptării prezentului proiect de hotărîre;
- Raportul de specialitate al compartimentului Managementul resursei umane;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
 În temeiul art. 139, alin. 1,  din OUG nr.57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare,

HOTARASTE :

ART. 1.  Se aprobă organigrama, statul de funcții si numărul de personal din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Bumbești – Jiu, serviciilor publice și instituțiilor autorităților publice 
locale, conform Anexelor nr. 1 – 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare  a fluctuației 
de personal (transformare post și mutare temporară).

ART. 2. Prevederile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de către primar, şef serviciu buget – 
finanțe - contabilitate şi compartimentul managementul resursei umane.

ART. 3.  Dupa adoptarea prezentei hotariri, orice prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitate 
ART. 4.  Prezenta hotărâre se comunica Primarului Orașului Bumbești – Jiu, Serviciului buget – finanțe 

– contabilitate, Compartimentul managementul resursei umane, ANFP București si Instituției Prefectului – 
Județul Gorj in vederea exercitarii controlului de legalitate.

                                                                                                         Adoptata astazi :  31.10.2019

           Presedinte de sedinta,                                                  Contrasemneaza pentru legalitate ,
                    CONSILIER,                                   SECRETAR  GENERAL,

         Ing. CÎRLEA DAFIN                                                         Jr. NICOLAE BUCSENARU
  

 Nr. 122                                                                                        Adoptata cu votul a 15 consilieri pentru,                
 Bumbesti-Jiu                                                    - consilieri impotriva, -abtineri, din cei 15 consilieri prezenti                                                                                                                  
                                                                                 la  sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri  in functie.    
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