
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGATI

HOTARARE
Privind aprobarea numlrului de func{ii publice qi a num[rului de posturi contractuale

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului gi din cadrul institu{iilor qi

serviciilor publice subordonate Consiliului Local precum qi pentru aprobarea

organigramei qi statului de funclii

i, temeiul ar1.115 alin.(l) lit.b) din Legea administraliei publice locale

nr .21 5 I 2A0 l, republicati, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare ;

Consiliul Local al comunei Bogali, judelul Argeq, intrunit in qedinld

extraordinard publicS;
Av6nd in vedere: .-.

- Referatul intocmit de compartimentul de specialitate privind fundamentarea
proiectului de hotbr6re, iniliat de primar;

Anexele nr.1 * 2laProiectul de HotdrAre
- O.U.G. nr.6312010 privind modificarea qi completarea Legii nr.27312006

privind finan{ele publice locale, precum qi pentru stabilrea unor mdsuri financiare;
- Legea nr.188/1999 privind statutul funclionarilor publici, republicatS, cu

modifi cdrile qi completdrile ulterioar'e;
- Legea nr. 2921201 1, legea asistenlei sociale;
- Legea nr. 44812006 privind proteclia qi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Ydzdnd qi prevederile art.36 alin. (2)lit. a) qi alin. (3) lit. b), respectiv art.45

alin.(l) din Legea administraliei publice locale nr.2l5l200l, republicatS, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
Constat6nd ca sunt intrunite condiliile legii pentru adoptarea hotdrdrii;
Pentru aceste motive;

Consiliul Local al comunei Bogali adoptl prezenta

HOTANARE:

Art.L. (1) Se aprobi transformarea funcliei publice de execu{ie vacante dc

Inspector clasa I grad profesional principal - Compartiment administralie Ei stare civild
in funclia publicd de execulie vacanti de Inspector clasa I grad profesional asistent -
compartiment administralie qi stare civild.

(a) Se aprobd coeficientul de salafizare 2,01 necesar stabilirii salariului de bazla

la nivelul gradaliei 0 pentru funclia de Inspector clasa I grad profesional asistent din

cadrul compartimentului administralie qi stare civild.



Art. 2 Se aprobd un numdr de 42 posturi de asistenli personali pentru
persoanele cu handicap grav in cadrul compartimentului asistenld sociald.

Art.3 (1)Se aprobd un numir total de 32 posturi in cadrul administraliei
publice locale din comuna Bogali incluz6nd: demnitari, funclii publice qi posturi
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului qi respectiv din cadrul
instituliilor qi serviciilor publice subordonate consiliului local al comunei Boga{i.

(2) Numdrul total de posturi menlionat la a1in.(1) se compune din:
-2posturi:demnitari;
- 13 funclii publice, din care: secretar comund gi 12 funclii de execu{ie;
- 17 posturi contractuale.

Art,4. (1) Organtgrama autoritdtrilor administra{iei publice locale din comuna
Bogali ca sttucturd, graficd", este prevdzutdin anexa nr.I laprezenta hotdrAre.

(2) Statul de funclii privind structura organizatoricd a autoritdlilor
administra{iei publice locale din comuna Bogali este prevdzutd in anexa nr.2 \a
prezenta hotir6re.

Art.S. Anexele nr. 1 qi 2 fac palte integrant6 din prezenta hotdr6re

- Instituliei Prefectului - Judelul Argeq pentru exercitarea controlului de legalitate;
- A.N.F.P. Bucureqti;
- Primarului comunei Bogali;
- Aparatului propriu al primarului pentru aducere la indeplinire; precum qi oric[rei
persoane interesate.
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