
ROMANIA
JUDETUT I{EAMT

CONSILIUL LOCAL AL CO!4UNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE
pivind aprcbarca organiEramei ti a sbtului de funqii ale aparatului de
specialibte al pimarului comuneiTlBucANl, iudetulNEAMT Fntru anul

2022, inrcgistrat sub llr. 70 din 77 ianuaie 2022

IOAN RUSU, primarul comunei TIBUCA I, judelul EAMT,
Avand in vedere prevederile:
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 370 alin. (1X3), art. 385 alin. (1) si (2), art.

402, aft,406, art- 407 ti art, 411 din Ordonanta de Urgenti a Guvernului ff,5712019
privind codul asministrativ, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

- Ordinul Presedintelui Agenliei Nalionale a Funclionarilor publici nr. 1886/2019
privind aprobarea listei documentelor necesare pentru oblinerea avizului Agentiei
Nalionale a Funclionarilor Publici, precum 9i a modalit6lii de transmitere a acestora de
c6tre autorittrlile Si instituliile publice, modificat prin Ordinul pregedintelui Agentiei
Nalionale a Fun4ionarilor Publici nr. 199/2021 privind modificarea Anexei la Ordinul
Presedintelui Agentiei Nalionale a Funqionarilor Publici nr. 1886/2019 privind aprobarea
listei documentelor necesare pentru obtinerea avizului Agenliei Nalionale a
Functionarilor Publici, precum 9i a modalit5tii de transmitere a acestora de citre
autoritSlile 9i instituliile publice;

- Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificErile 9i
complet5rile ulterioare;

- Legii nr,542003 privind transparenta decizionalS in administralia public5, cu
modifictrile 9i complet5rile ulterioare;

In temeiul dispoziliilor art. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanla de UrgenlS a
Guvernului Romaniei Nr. 522019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completSrile ulterioare,

HOTiRASTE:

Art. 1. - Se aprob5 organigrama 9i statul de funclii ale aparatului de specialitate
al primarului comunei lbucani, judelul Neamt pentru anul 2022 conform anexelor nr. 1

si 2, anexe care fac parte integrantS din prezenta hotirere.
Art.z - Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotereri.
AILL - Secretarul general comunei va inainta 9i comunica prezentul proiect de

hotlrare autoritSlllor 9i persoanelor interesate 9i o va aduce la cunogtin!5 publicE prin
afigaj la sediul instituliei.
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