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HOTARAREA Nr.lI/2021
Privind aprobareu orgonigramei ,u statului defunclii pentru personalul din cadrul aparatulrti de speciolilute al

Primarului comu nei Sitttcel-iudelul Albo

Consiliul local al comunei SAnceljudetul Alba,intrunit in gedinla ordinard din data de 28'01.

2021 la care participd un numdr de I 1 consilieri din totalul de I I consilieri in func{ie;

LuAnd itr dezbatere:
-proiectul de hotarAre nr.8/18.01 .2021 initriat de prirnarul comunei SAncel;

-ieferatul de aprobare inregistrat sub nr. 293118.01.2021 privind aprobarea statului de funclii, a organigramei 9i

salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei SAncel,

-rapor'Lul cotnpattinieptului de specialitate ir-u'egistrat sub nr.334120.A1.2021;

-avizele cornisiilor de specialitate care f'uncti oneaza in cadrul Consiliului local;

AvAnd in vedere prevederile:
-prevederile art.lzg alin.3 lit."c" din O.U.G. nr.57DA19 privind Codul administrativ potrivit cdruia C.L. aprobd

la propunerea primarului infiin{area,organizareagi statul de funclii ale aparatului de specialitate al acestuia;

-avizul acordat de A.N.F.P. privind functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

S6ncel,cu nr.3 1 591 1201 8;

-O.U.G. 63l2O1O pentru modificarea qi completareaL.2'7312006 privind finalele publice locale precum qi pentru

stabilirea unor mdsuri financiare,prin care s-a stabilit gi numdrul maxirn de posturi pentru unitatile administrativ

teritoriale;
-Ordinul nr.183128.04.2020 ,al Prefectului jud.Alba prin care s-a stabilit numarul maxim de posturi pentru

comuna Sdncel,in anul 2020 , gi care esle de22;
in temeiul ar1.l39 alin (1) potrivit cdruiain exercitarea atributiilor care ii revin, consiliul local adoptd

hotdrari, coroborat cu art.196 alin(l) lit."a" din O.U.G.5112019 privind Codul administrativ,potrivit caruia in

exercitarea atribufiilor care le revin autoritSlile adrninistraliei publice locale emit acte administrative :

HoriRi$rr

Art.1.-Se aprobd organigrama pentru aparatul de specialitate a1 Primarului comunei S6ncel ,pentru anul 2021

cu ilcaclrarea in numdrul total cle posturi aprobat,conform Anexei i parle intergrantd a prezentei hotar6ri.

Art.2.-Se aprobd pentru anul202l statul de funclii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului

comunei SArrcel , prin transferarea postului vacant de la comp.agricol, la comp.relatii cu publicul, conform Anexei

2 , parte intergrantd a prezentei hotarAri.

Art.3.Prezenta hotdrfire a fost aprobatd cu un numiir de 1 1 voluri favorabile valabil exprimate ,

Art.4.-Prezenta hot5rire rdmAne valabila pina la o alta modifrcare , qi se comunicd:

-prirnarului comunei S6ncel;

-compartimentului buget finanle gi salarizare din cadrul Primdriei S6ncel;

-lnstiiuliei Prefectului -Jrdetrl Alba pentru verif-icarea legalitdlii qi se aduce la cunoqtin{a publicd prin

afisare la sediul instituliei 9i prin publicare pe site-ul institutiei.
Art.S-(l) impotriva prezentului act administrativ, persoana care se considerd vdt[rnat[ intr-un drept al s[u sau

inti-un interes legitirn poate formula plAngere prealabil[ la Consiliul local SAncel, in termen de 30 de zile de

la data aducerii la cunogtinla publica.
(2) Prezentul act adrninistrativ poate fi contestat la sec{ia de contencios administrativ a Tribunalului in

termen de 6 luni de la data cornunicdrii rdspunsului la plAngerea prealabild depus6, conform Legii

contenciosului aclministrattv nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Sfincel, lo 28.01.2021
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