
 

 

 

  
                                                                

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SALAJ 

COMUNA RUS 

PRIMAR 

RUS nr.39, tel :0260639302; fax: 0260639394; 

Web: www.comunarus.ro;  e-mail: comunarus@yahoo.ro                                                
                                                         PROIECT DE HOTĂRÂRE             

                                                                NR.2685/14.12.2018 

                              privind aprobarea modificării numărului de posturi , Organigramei  

                                                               și Statului de funcții  
              Primarul comunei Rus,  
Având în vedere : 

- Expunerea de motive a  primarului comunei Rus nr. 2682/14.12.2018; 

- Rapoartele de specialitate întocmite de secretarul comunei și de contabilul comunei; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

- prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.65 din Legea nr.53/2003 , republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

-    prevederile art.36, alin.(2), lit.(a) și alin. (3) , lit. (b)  din Legea nr.215/2001,privind administratia publica 

locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                      

În  temeiul art.45 alin. (1) şi art. 115 , alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 

locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                           

                                                                     PROPUN:                                                                 

   Art.1.   Se aprobă  modificarea  numărului de posturi , Organigramei și a Statului de funcții , astfel:  

1.) Se desființează postul contractual de paznic din cadrul Compartimentului Administrativ, deoarece nu 

este susțenabil , din taxa specială de pază nu se pot acoperi cheltuielile de personal necesare susținerii 

postului. 

  

2.) Se actualizează Organigrama și Statul de funcții cu următoarele modificări survenite în perioada 

august 2017- decembrie 2018 : 

- s-a ocupat prin concurs de recrutare postul de consilier achiziții, urbanism și situații de urgență – fiind 

ocupat de către Pătrașca Florin-Olimpiu; 

-  s-a pensionat Rus Teodor –consilier impozite și taxe, postul a fost ocupat prin concurs de recrutare de 

Micle Nicoleta-Valentina; 

-  s-a vacantat postul de bibliotecar; 

-  au promovat în grad profesional Pop Alexandrina-Alina- consilier Registrul agricol, Cozma Ileana-Sanda- 

consilier Asistență socială și Bora Ana-Maria- consilier Fond funciar, stare civilă și arhivă. 

  Art.2. a) Organigrama instituției , modificată , este Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;  

            b) Statul de funcții , modificat , este Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Cu ducerea la  indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul  comunei si  secretarul comunei Rus.  

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului comunei , către : 

        -    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;  

        -    Instituţia Prefectului - Județul SĂLAJ; 

        -    D-lui Primar al comunei; 

        -    Compartiment contabilitate; 

        -    Dosar hotărâri; 

        -    Dosar sedinta; 

        -    Se publică pentru aducere la cunoaștere prin afișare pe site: www.comunarus.ro ; 

 

 

 

  INIȚIATOR,                                                                      AVIZAT  pentru legalitate,                              

  PRIMAR,                                                                               Secretarul comunei ,  

  PINTEA ALEXANDRU                                                   BORA IOAN-MARIAN 
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