ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI
PRIMAR
HOTĂRÂRA
Nr.20/29.07.2016
privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Frecatei, judeţul Tulcea, precum si a personalului contractual
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2),
modificată şi completată ulterior;
- art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- art. 21 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, modificat si completat ulterior;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „b”, art. 45 alin. (1) şi
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificată şi completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 - Se aprobă organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Frecatei, judeţul Tulcea, precum si a personalului contractual, conform anexele nr. I
şi II din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Incepand cu data adoptarii prezentei isi inceteaza aplicabilitatea hotararile cu
aceleasi reglementari.
Art. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei, resonsabilului cu
resursele umane, compartimentului buget-contabilitate, precum si Institutiei Prefectului –
judetul Tulcea si va fi facuta publica prin afisare la avizierul institutiei si pe site-ul acesteia.
Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi „pentru”, -- „impotriva”, -- „abtineri” , fiind prezenti 9
consilieri locali din cei 12 in functie care alcatuiesc Consiliul Local Frecatei.
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