ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂ RÂ R E
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al
Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă de ordinară în data de
12.11.2020
Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de domnul Andrei-Ştefăniţă MAZĂRE, primarul comunei Dorna-Arini,
judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 86 din 15.05.2020,
- Raportul secretarului general al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 88 din
15.05.2020,
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 110
din 15.06.2020
- Adresa nr. 8224 din 05.05.2020 transmisă de către Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, prin care se
comunică numărul maxim de posturi corespunzător UATC Dorna-Arini pentru anul 2020
În baza:
- prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederilor pct. 4 din anexa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-

prevederilor art.370 a lin .(1)-(3), art. 406, art. 407, art. 409 alin. (3) lit. ” b” , art. 539 lit. ”c” , art.
544 alin. (1) lit. ” h” şi ”j ” , art. 546 lit. ”j ” , ” k” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,,

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite
în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi în OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor , art.243 alin.1 litera ”a”, art.129 alin.1,2 şi 3 litera” c”, art.139 alin.1 şi art.196
alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aprobă desfiinţarea postului vacant de casier, din cadrul Serviciului comunitar de utilităţi
publice.
Art. 2 - Se aprobă înfiinţarea Cabinetului primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, cu un număr
de 2 posturi contractuale de execuţie, după cum urmează:
- consilier personal al primarului, consilier debutant, studii superioare, post existent, ocupat;
- înfiinţarea postului de referent, studii medii, post vacant ,

Art. 3 - Se aprobă înfiinţarea Cabinetului viceprimarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, cu un
număr de 1 post contractual de execuţie, prin preluarea postului vacant de şofer din cadrul Serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă.
Art.4 - (1) Se aprobă desfiinţarea Compartimentului audit public intern şi desfiinţarea postului vacant de
auditor I principal, funcţie publică.
(2) Se aprobă înfiinţarea postului de consilier clasa I, grad profesional debutant, funcţie publică de
execuţie, care va deservi Compartimentului cultural, nou înfiinţat.
Art.5 (1) - Se aprobă desfiinţarea postului vacant de inspector grad profesional superior, din cadrul Biroul
buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură, funcţie
publică de execuţie.
(2) Se aprobă înfiinţarea unui post de inspector grad profesional debutant, din cadrul Biroul buget local,
resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură, funcţie publică de
execuţie.
Art.6 - Organigrama şi statul de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei
Dorna-Arini, judeţul Suceava cu modificările stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre fac parte integrantă din
aceasta.
Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava, Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava şi se va aduce la cunoştinţa
publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.dornaarinisv.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe CIMBRU
D ________________________

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
D____________________________
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Nr.51

r -

---- ALEŞI LOCALI
-Intră în calcul la nr.
posturilor
>
\

< r ~

DIVERSE
----- STRUCTURI
. Nu intră în calcul la
nr. posturilor

ACTIVITATE
FINANŢATĂ DIN
CAPITOLUL
BUGETAR
„ASIGURĂRI ŞI
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ" şi
„SĂNĂTATE"
Nu intră în calcul
la nr. posturilor

SECRETARUL GENERAL
AL COMUNEI
Intră în calcul la nr.
posturilor

v

r

4

FUNCŢIONARI PUBLICI ,
PERSONAL
CONTRACTUAL
Intră în calcul la nr.
posturilor

ACTIVITĂŢI
ORGANIZATE PRIN
COOPERARE
Nu intră în calcul la nr.
posturilor

/

>

„
„
PAZĂ COMUNALĂ
Organizată prin
cooperare
\_______ 1_________ 4

COMPARTIMENTUL
CULTURAL DE
UTILITATE PUBLICĂ
Căminul cultural
„Savin ALEXIEVICI",
Biblioteca comunală

SERVICIUL COMUNITAR PENTRU REGISTRU
AGRICOL, CADASTRU, AGRICULTURĂ, ACTIVITĂŢI
SANITAR-VETERINARE, RELAŢII PUBLICE

\
SERVICIUL DE
TRANSPORT
PUBLIC
Organizat prin
cooperare
I

SERVICIUL
PUBLIC PENTRU
MENŢINEREA,
ÎNTREŢINEREA
ŞI UTILIZAREA
PAJIŞTILOR
Organizat prin
cooperare

'

