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HOTARARE
pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale

aparatului de specialitate al primarului orasului Baia de Arama, pentru anul2020

Consiliul Local al orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti,
Avand in vedere:

- dispozitiile art. 3, alin. (1) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.
138512020 privind aplicxea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanata de Urgenta a Guvemului nr.
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, precum si
stabilirea unor masuri finanaciare;
- adresa Institutiei Prefectului - judetul Mehedinti, inregistrata la Primaria orasului Baia de Arama sub nr.
7517123.04.2020, privind comunicarea numarului maxim de posturi penhu anul2020, potrivit careia orasului
Baia de Arama ii revin un numar de 62 posturi;
- dispozitiile art. 113, alin. (3) din Legea asistentei sociale nr.292D011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- dispozitiile art. 1, alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare si functionare al directiei de asistenta
sociala, organizata in subordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor, prevazut in Anexa nr. 2 la
Hotararea Guvemului nr.79712017, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvemului nr. 41712018;
- dispozitiile art. 129, alin. (3), lit. c), art. 370, art. 382, art. 391, art. 406, art. 407 , art. 409, art. 518, art. 540,
art.610, respectiv 611 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr. 57 12019, privind Codul
administrativ;

Luand act de referatul de aprobare al viceprimarului cu atributii de primar al orasului Baia de Arama
Maria Iulian, inregistrat sub nr. 8055122.05.2020 si raportul de specialitate al doamnei Dragota Marina -
inspector in cadrul compartimentului resurse umane, inregistrat sub nr. 8056122.05.2020;

In temeiul art. I39 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr. 57 I 2079, privind Codul
administrativ,

HOTARASTE:

ART. I Se respinge proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
aparatului de specialitate al primarului orasului Baia de Arama,pentru anul2020.

ART. 2 Secretarul orasului Baia de Arama va asigura comunicarea hotararii Institutie Prefectului -
judetul Mehedinti si celor interesati, precum si publicarea acesteia pe site-ul institutiei.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Baia de Aroma,
judetul Mehedinti, din data de 30 I(INIE 2020, cu votul a 4 consilieri ,, impotriva respingerii" ( Ciochina llie,
Despau lon, Maria lulian, Vilti Gheorghe ), 6 voturi ,, pentru respingere"( Ancuta Victor, Lazar Nicolae,
Tunaru llie, Salapa lon, Vaidianu lon, Virzob Lavinia ) si 3 ,,obtineri" (Baloi lonut Victor, Boteanu Cornel,
Margelu Nicolae ), din totalul de l5 consilieri infunctie ( absenti : Cunita Gabriel Adrian, Tatomir Valentin).

Contrasemneaza,
Secretar,

Presedinte de sedintao

Curelea Vicfor Sabin


