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    HOTĂRÂREA   Nr: 13 / 27.02.2019 
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal din 
cadrul Primăriei comunei Apa , județul Satu Mare. 
 
 Consiliul local al comunei  APA, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02. 2019. 
 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 275/25.02.2019 
- Expunerea de motive nr.275/25.02.2019 a domnului primar,  
- prevederile HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. (1) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice nr. 153/2017; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a),  ale art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei Primăriei comunei APA, județul Satu Mare, 

conform Anexei  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă Statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei 

APA, județul Satu Mare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei 

APA. 
 Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare și 
Compartimentului financiar contabil . 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 
11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi ,,pentru,,: 10,  Voturi ,,împotrivă,,: 
0, Abţineri: 0. 

 
 
Președinte de ședință                                                              
   Olari Delia-Angela       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 
 
 
 


