ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA COSTEIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTEIU

PROIECT DE HOTARARE
NR.

din

Privind reorganizarea activității Primăriei Comunei Coșteiu, aprobarea
Organigramei a Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și
funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Coșteiu,
județul Timiș
Consiliul Local al comunei Coșteiu, întrunit în ședință publică convocată în data de
____________________________________

Analizând temeiurile juridice :
a) Prevederile art.130, art. 405, art. 597, alin. 92), lit. f), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
b) Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
c) Prevederile Legii nr. 24/2020 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
d) Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată.

Ținând cont de :
a) Notă de fundamentare al domnului primar Carebia Petru înregistrată sub nr. 9404
din 08.12. 2021;
b) Adresa nr. 3944/S3 din 12.04.2021, emisă de Instituția Prefectului Județului Timiș,
prin care ne comunică numărul maxim al posturilor, înregistrată la Primăria
Comunei Coșteiu sub nr. 3336/23.04.2021;
c) Raportul de specialitate nr. 9406 din 08.12.2021 întocmit de doamna
Dragsineanțu Carla Dorina referent superior compartimentul resurse umane;
d) Anunțul nr. 9982 din 28.12.2021, privind consultarea și dezbaterea publică a
proiectului de hotărâre privind reorganizarea activității Primăriei Comunei
Coșteiu, aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de
specialitate al primarului Comunei Coșteiu, județul Timiș;
e) Avizul Comisiilor de specialitate;
f) Avizul favorabil al Comisiei paritare nr. 9991/28.12.2021.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c), art. 136, art. 139 alin (1) , lit. g) și art. 196
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COȘTEIU
adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. - Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coșteiu, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Statul de Funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Coșteiu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Coșteiu, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 5.- Prezenta hotărâre are caracter normativ și intră în vigoare la data comunicării;
Art.6.- Prezenta hotărâre se încredințează cu ducerea la îndeplinire primarului comunei
Coșteiu prin aparatul de specialitate al primarului;
Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei
Coșteiu în termenul prevăzut de lege : Instituției Prefectului Județului Timiș, Primarului
Comunei Coșteiu, tuturor persoanelor interesate, se publică în Monitorul Oficial local
www.costeiu.ro. .
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