
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                avizat 
    JUDETUL ARAD                   secretar

PROIECT   

H O T A R A R E A    NR.____
Din_______________  

cu privire la aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad,
Având in vedere:

- adresa nr.2288/23.04.2015 a Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Biroul Control şi 
Management Instituţional 

- propunerea primarului comunei Livada, judetul Arad;
- prevederile art.IV din Ordonanţa de Urgenţă nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri 

financiare şi pentru modificarea unor acte normative,  cu modificările şi completările ulterioare

-  prevederile  art.36 alin.3 lit.b  din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice  locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

În  temeiul  art.45  alin.1   din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă organigrama conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2 Se aprobă statul de funcţii conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

 Initiator de proiect       
    Militon Serb  Contrasemnează     :

                                                                  Secretarul comunei,
         Mariana Eliza Otlăcan



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-
FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,

AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  
 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte

-  dl.  Matiş Adrian- secretar

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                          

  -  dl.  Şoica Adrian

            - dl.  Somesan  Ionel

  - dl.  Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  
, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif                                                                        Matiş Adrian 



RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr.2288/23.04.2015 a Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Biroul
Control şi Management Instituţional prin care a fost adaugat postul de şofer pe microbuzul şcolar
la numărul de posturi déja existent, precum şi vacantarea postului de şofer din cadrul Primăriei
Livada,  consider  necesară  transformarea  acestuia  din  şofer  I  în  şofer  II,   existând  astfel
posibilitatea ocupării acestuia în această formă. 

  Intocmit,
                                                               Mirela Hălmăgean



EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr.2288/23.04.2015 a Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Biroul
Control şi Management Instituţional prin care a fost adaugat postul de şofer pe microbuzul şcolar
la numărul de posturi déja existent, precum şi vacantarea postului de şofer din cadrul Primăriei
Livada,  consider  necesară  transformarea  acestuia  din  şofer  I  în  şofer  II,   existând  astfel
posibilitatea ocupării acestuia în această formă. 

Primar 
Şerb Militon 


