
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA COMANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificării structurii organizatorice,a statului de funcții și a
organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Comănești,județul

Suceava și a salariilor de bază pentru posturile nou înființate

Consiliul Local al comunei Comanesti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei înregistrată cu nr.526/05.02.2020
-raportul secretarului general al comunei înregistrat cu nr.527/05.02.2020
-avizul comisiei de specialitate a consiliului local înregistrat cu nr.764/18.02.2020
-prevederile art.390-393,art.405,art.610 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
-prevederile Art.III și pct.1. și 6. ale Anexei din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare,
-adresa nr.7658/15.04.2019 a Instituției Prefectului- Județul Suceava
-art.1 din H.G.nr.935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată,
-art.10,art.11 alin.(1) al Legii –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice ,

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.c),alin.(4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă modificarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a organigramei
aparatului de specialitate al primarului comunei Comănești,județul Suceava,conform anexelor
nr.1 și nr.2 , astfel:
-se transformă compartimentul buget finanțe contabilita,impozite și taxe în biroul pentru
buget finanțe contabilitae,achiziții,impozite și taxe
- se înființează două posturi în cadrul biroului de buget finanțe contabilitate , achiziții ,
impozite și taxe (determinate potrivit pct.1 al Art.III din Anexa la OUG nr.63/2010):

-1post de execuție din clasa I de Consilier achiziții ,grad profesional asistent,
-1 post de conducere –Șef de birou,

- se înființează unui post de șofer în cadrul compartimentului Deservire, întreținere,
gospodărire,post prevăzut în proiectul„Achiziții de echipamente pentru Serviciul Voluntar
pentru Situații de Urgență în Comuna Comănești,județul Suceava.”(determinat potrivit pct.6
al art.III din Anexa la OUG nr.63/2010 )
Art.2. Se aprobă salariile de bază pentru posturile nou înființate,conform anexei nr.1 .
Art.3. Primarul comunei ,secretarul general al comunei și compartimentul financiar-contabil
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Contrasemnează
Consilier, Secretar general
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