
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BELCEŞTI 

JUDEŢUL  IAŞI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  
Privind aprobarea organigramei şi statului de personal al aparatului de specialitate al  

primarului și al a consiliului local  Belceşti 
 

 

                    Consiliul local al comunei Belceşti,judeţul Iaşi; 

                   Având în vedere nota de fundamnetare nr.1359/12.02.2012 a d-lui Petraş Constanti, 

primarul comunei Belceşti, jud. Iaşi, prin care solicita aprobarea organigramei şi statului de 

personal al aparatului de specialitate  al primarului și al consiliului local  Belceşti; 

                   Având în vedere referatul de specialitate nr. 1358/13.02.2012, întocmit de 

compartimentul resurse umane din cadrul Primariei Belceşti.        

                Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, nr. 

1851/28.02.2012,  prin care   se avizează favorabil organigrama şi statul de functii al aparatului ; 

                 Având în vedere prevedrile Legii  nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici. 

                 Având în vedere prevederile art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi  

completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri 

fiscale. 

                   Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a”din Legea nr. 215/2001, republicată, 

privind administraţia publică locală; 

                  In temeiul  art. 45. alin. (1) din acelaşi act normativ; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

                    Art.1. Se aprobă organigrama-Anexa 1 şi statul de personal – Anexa 2 al aparatului de 

specialitate al  primarului și al consiliului local  Belceşti. 

                 Art.2  Anexa 1  si 2 fac  parte integranta din prezenta hotărâre.  

                 Art.3.Primarul comunei va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre 

                 Art.4.Secretarul unităţii administrativ –teritoriale va comunica câte o copie din prezenta   

                                 - primarului comunei Belceşti, 

                                             - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control şi legalitate. 

 

Nr.  7                                                                                                           Dată astăzi: 28 .02.2012 
  

                                                                 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 Consilier, Ciobăniţă Constantin  

                                                                                   

 

                                                                                           Contrasemnează 

               Secretar, 

              Gorgos Mihaela 

 

 
Prezenta hotǎrâre a fost adoptatǎ cu respectarea prevederilor art. 45 alin(2) din Legea 215/2001 (r) 

 Nr. total al consilierilor = 17        Voturi - pentru = 17  

Nr. total al consilierilor prezenţi = 17                                       - contra = 0  

Nr. total al consilierilor absenţi = 0                                                                                                                                                                 - abţineri = 0  



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 


