ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA REBRA

CONSILIUL LOCAL
PRIMARUL COMUNEI REBRA
Nr .7 A 252 din 21.02.2020

CONVOCARE
-

În conformitate cu prevederile art art.133 alin (1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ , se convoacă
Consiliul local al comunei Rebra în şedinţă ordinara pentru ziua de VINERI 28
FEBRUARIE 2020, ora 17,la sediul primăriei, cu următorul proiect de

ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a
al comunei Rebra.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea , statului de funcții şi numărul
maxim de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului comunei
REBRA;
3. Informare trimestrială al al aleșilor locali, privind problemele ridicate la
întâlnirea cu cetăţenii;
4. Raport anual de activitate pe anul 2019, al viceprimarului și consilierilor
locali
CONSILIERI:
Nr. crt.

Numele si prenumele

Semnătura

1.

BACHIŞ ŞTEFAN

2.

GAVRILOAIE DUMITRU

3.

GAVRILOAIE DUMITRU -CORNELIU

4.

GĂLAN VASILE

5.

GEORGITĂ IOAN

6.

GROZAV ILIE

7.

MARCOIE NICOLAI

8.

MUTI DANIEL

9.

SCRIDON VICTOR

10.

SZEP CAROL

11.

TĂUT NICOLAI

PRIMAR,
DANCI ȘTEFAN
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Nr .7 A 252

din 21.02.2020
PROCES - VERBAL

Subsemnatul Calini Vasile , secretar general al comunei Rebra, azi 21.02.2020, am procedat la
afisarea la avizierul comunei, a convocatorului consiliului local pentru sedinta ordinara din data de
28.02.2020, pentru aducerea la cunostinta a ordinei de zi, conform art. 133 și 134 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ

.

Nr .7 A 252

SECRETAR GENERAL,
Vasile Calini

din 21.02.2020
PROCES - VERBAL

Subsemnatul Calini Vasile , secretar general al comunei Rebra, azi 21.02.2020, am procedat la
afisarea la avizierul comunei, a convocatorului consiliului local pentru sedinta ordinara din data de
28.02.2020, pentru aducerea la cunostinta a ordinei de zi, conform art. 133 și 134 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ

.

SECRETAR GENERAL,
Vasile Calini
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Nr .7 A 252 din 21.02.2020

CĂTRE,
Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială ,protecție copii tineret și sport
Alăturat vă inaintăm pentru avizare consultativă
hotărâri :

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
comunei Rebra.

următoarele proiecte de

de venituri si cheltuieli a

al

După avizare, vă rugăm să fie returnate secretarului general înainte de intrare în
plenul ședintei ordinare din data de 28.02.2020, ora 17.
PRIMAR,
Danci Ștefan

SECRETAR,
Călini Vasile
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Comisia socială pentru activitati
social-culturale, invatamant sanatate
si familie, munca si protectie socială,
activitati sportive si de agrement

Nr. 253 din 27.02.2020

Aviz consultativ

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a al
comunei Rebra.
In şedinţa Comisia socială pentru activitati social-culturale, invatamant
sanatate si familie, munca si protectie socială,
activitati sportive si de agrement de pe lângă Consiliul Local al comunei Rebra
potrivit art.125, art.136 (5) ,(6) şi (7) Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr.57 din 3 iulie 2017, privind Codul administrativ, azi 27.02.2020, am luat în discuţie
proiectul de hotărâre susmenţionat şi am dispus avizarea de adoptare/respingere.

Acesta se încadrează în:
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1)
lit.a , art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42,
art.44(1), art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.4 la 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2020,
nr.5/2020;
Prezentul aviz a fost emis cu un număr de .... voturi „pentru” …….. voturi
„împotrivă „şi………. „abţineri” de la vot.
PRESEDINTE ,
MARCOIE NICOLAI

SECRETAR,
GAVRILOAIE DUMITRU
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CĂTRE,
Comisia economica pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public si
privat al comunei, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului, protecţia
mediului si turism, servicii si comerţ
Alăturat vă inaintăm pentru avizare consultativă
hotărâri :

următoarele proiecte de

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a al
comunei Rebra.
După avizare vă rugăm să fie returnate secretarului general înainte de intrare în
plenul ședintei ordinare din data de 28.02.2020, ora 17.
PRIMAR,
Danci Ștefan

SECRETAR,
Călini Vasile
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Comisia economica pentru buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului,
protectia mediului si turism, servicii si comert
Nr .253 / 27.02.2020
Referitor:

AVIZ CONSULTATIV

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a al
comunei Rebra.
In şedinţa Comisia economica pentru buget-finanţe, administrarea domeniului
public si privat al comunei, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului, protecţia
mediului si turism, servicii si comerţ de pe lângă Consiliul Local al comunei Rebra
potrivit art.125, art.136 (5) ,(6) şi (7) Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, azi 27.02.2020, am luat în
discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat şi am dispus avizarea de
adoptare/respingere.
MOTIVAŢIE:
……………………………………………………………………………………………………………………….
ACESTA SE ÎNCADREAZĂ ÎN:

- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1)
lit.a , art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42,
art.44(1), art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.4 la 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2020,
nr.5/2020;
Prezentul aviz a fost emis cu un număr de .... voturi „pentru” …….. voturi
„împotrivă „şi………. „abţineri” de la vot.

PRESEDINTE ,
GĂLAN VASILE

SECRETAR
BACHIȘ ȘTEFAN
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HOTARARE
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rebra pe
anul 2020

Consiliul local al comunei Rebra , întrunit în ședință ordinară în data de
28.02.2020,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare Primarului comunei Rebra cu nr. 78 .din
19.01.2020;
- Raportul cu nr. 79 din 19.01.2020 a compartimentului contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra;
- Raportul cu nr. 253 din 27.02.2020 a Comisiei economice de
specialitate al Consiliului local Rebra ;
- - raportul favorabil nr.254 din 27 al Comisiei sociale de specialitate a
consiliului local ;
- Decizia nr.1/2020 a Sefului Administratiei Judetene a finanţelor
publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defaclcate din taxa pe valoare adaugată
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor, destinate finațării dreptulurilor asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav, sau indemnizații lunare, finanțarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor
educaționale acordate copiilor din familii defavorizate, în scopul stimulării
participării în învățământul preșcolar, a sumelor destinate finanțării serviciilor
publice comunitare de evidența persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale
ale comunelor , orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor, acordarea
suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a sumelor
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defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri pe anul 2019 si a
estimărilor pe anii 2020- 2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 10/29.01.2020
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din
impozitul pe venit , a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale și a sumelor din fondul la Dispoziția Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, pe anul 2019;
Decizia nr.4/2020 a Sefului Administratiei Judetene a finanţelor publice
Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, destinate finațării
de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile
prevazute la art.104 alin.2 lit (b)- (d) din Legea educației Naționale nr. 1/2011 a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
învățământului particular și cel confesional, acreditate pe anul 2019 si a
estimărilor pe anii 2020- 2022;
Scrisoarea- cadru nr.472330/8/01.2020 elaborata de Ministerul Finanțelor
Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimarilor pentru anii 20201-2023,
precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- procesul-verbal nr.77/19.01.2020. de afişare a proiectului bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2020, la sediul Primăriei din
loc. Rebra nr. 1;
- procesul-verbal nr.77/11.02.2020. de dezafişare a proiectului bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2020, la sediul Primăriei din
loc. Rebra nr. 1;
În conformitate cu:
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1)
lit.a , art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42,
art.44(1), art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art.4 la 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2020,
nr.5/2020;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „b” alin. (4) , lit. „a”, art
139 alin . 3 lit (a) , art 196 alin 1 lit ”a” și art. 243 alin 1 lit. a din Ordonanța
de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al
comunei pe anul 2020 , la venituri în sumă de 6529 mii lei,la cheltuieli în sumă
de 6599 mii lei, conform anexei nr.1, (formular cod 11)
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al
comunei pe anul 2020 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din
Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole
şi paragrafe,pe anul 2020, la venituri în sumă de 6599 mii lei ,la cheltuieli în
sumă de 6599 mii lei , conform anexei nr.2,(formular cod 11/01);
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi
la cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli,
subcapitole şi paragrafe, după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 3689 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 3869 mii lei.;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 2730 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 2730 mii lei ;
Art.3. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul
2020, conform anexei nr.3(formular cod 11/06);
Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2020 pe grupe de
investiţii şi surse de finanţare conform anexei nr.4(formular cod 14, 15 și
15.01);
Art.5. Se aprobă fişele obiectivelor, proiectelor şi categoriilor de investiţii
conform anexei nr.5,(formular cod 15);
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Art.6. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial
Local;
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Rebra;
Art.9. Secretarul general al comunei Rebra va comunica prezenta hotărâre
cu :
- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Rebra;
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Rebra
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ….voturi „pentru”, … voturi
„împotrivă” şi ….abţineri din …..consilieri prezenţi.
.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAIE DUMITRU CORNELIU

DIN

NR.4
28.02.2020

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general,
Vasile Călini
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PROIECT
AVIZAT SECRETAR GENERAL

HOTARARE
privind aprobarea , statului de funcții şi numărul maxim de posturi
pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA,
Consiliul local al comunei Rebra întrunit in ședința
......2020 în prezența ......... consilieri;

ordinară din data de

Având in vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rebra;
Ordinul nr. 1886/2019 a privind aprobarea listei documentelor necesare pentru
obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii
de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice
Adresa Institutiei Prefectului –Județul Bistrița-Năsăud cu nr. IC/10.02.2020 din,
prin care ne este comunicat nr. maxim de posturi pentru anul 2020;
Hotărârea nr.8/2019 privind aprobarea organigramei , statului de funcții şi
numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului pentru anul
2019;
Referatul de aprobare a Primarului comunei Rebra cu nr.255/ 21.02.2020
Raportul de specialitate al secretarului comunei Rebra nr. 256 din 21.02.2020;
Raportul nr. 257 din 27.02.2020 a Comisiei juridice si de disciplina, pentru
administrația publica locala, apărarea ordinii si liniștii publice , relații cu cetățenii;
Hotărârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 5 /2020 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2020;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „a” alin. (4) , lit. „a”, art 139 alin .
1 , art 196 alin 1 lit ”a” și art. 243 alin 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ ,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama şi numărul maxim de posturi pentru aparatului
de specialitate al primarului comunei REBRA, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
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Art. 2. Se aprobă statul de funcții şi numărul maxim de posturi pe categorii,
clase şi grade, funcțiile de demnitate publică, funcțiile publice şi personalul
contractual, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea nr.8 /2019 privind aprobarea organigramei , statului de funcții şi numărul
maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, personalului
contractual şi cel aferent unor servicii publice de interes local, modificată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul comunei Rebra şi contabilul primăriei Rebra.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică către:
- Primarul comunei Rebra
- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
- Contabilul Primăriei comunei Rebra:
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de____ voturi
„pentru”_______”impotrivă” şi _____ „abţineri ” din totalul de _______consilieri
participanţi.
PRIMAR,
Stefan Danci

21.02.2020

Prezenta hotărâre poate fi adoptata cu majoritate simplă.
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Nr. 255 din 21.02.2020

Referat de aprobare
Privind
STATUL DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI REBRA

Subsemnatul Danci Stefan primarul comunei Rebra
Având în vedere
Ordinul nr. 1886/2019 a privind aprobarea listei documentelor necesare pentru
obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii
de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice
Adresa Institutiei Prefectului –Județul Bistrița-Năsăud cu nr. IC/10.02.2020 din,
prin care ne este comunicat nr. maxim de posturi pentru anul 2020;
Hotărârea nr.8/2019 privind aprobarea organigramei , statului de funcții şi
numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului pentru anul
2019;
Luând în considerar aceste considerente legale propun următoarele:
Ţinând seama de cele de mai sus, propun aprobare a statului de funcţii si a
numărului de personal ale aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei
Rebra in forma prezentată in proiectul de hotărâre şi anexele acestuia .

PRIMAR,
Ştefan Danci
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Nr.256 din 21.02.2020

REFERAT
de specialitate
Cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi
numărul maxim de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului
comunei REBRA
Secretarul general al comunei Rebra,
In urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei , statului de funcţii şi
numărul maxim de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA, constatăm că
acesta se încadrează în legislaţia referitoare la domeniul propus. Existând sunt alocate fonduri bugetare
pentru salarizarea personalului.
De la ultima avizare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nu am avut modificări de

structură a statului de funcții
Astfel că prezentarea nr. de posturi din statul de funcţii se poate reprezenta astfel:
Având in vedere aceste considerente propun următoarele:
I.SITUATIA POSTURILOR DIN INSTITUȚIE
Nr. Total de posturi - 56 (21 aparat + 35 asistenti personali) din care:
DEMNITARI
1.FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICĂ:
Primar;
Viceprimar.
FUNCȚII PUBLICE
2. FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE:
- Secretarul comunei;
3. COMPARTIMENT STARE CIVILA,ASISTENTA SOCIALA ȘI SUTORITATE TUTELARĂ
1 post de inspector superior - post ocupat care are atributii potrivit fișei postului în domeniul
asistenței sociale;
1 post de referent superior- post vacant care are atribuții potrivit fișei postului în domeniul stării
civile;
4. COMPARTIMENT CONTABILITATE, SALARIZARE, IMPOZITE ȘI TAXE
1 post de inspector superior – post ocupat care are atribuții potrivit fișei postului de
contabilitate a instituției, .
1 post de referent superior – post ocupat care are atribuții potrivit fișei postului tot ceea
ce ține de încasare , impozite și taxe, urmărire, debite, plăti prin casierie,
5. COMPARTIMENT AGRICOL,DEZVOLTARE RURALA ȘI URBANISM
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1 post de consilier asistent- post ocupat care are atribuții potrivit fișei postului de
eliberare a documentelor în conformitate cu evidențele agricole existente la nivelul primăriei;
1 post de referent superior – post ocupat , care are atribuții potrivit fișei postului de
completare și ținere la zi a registrului agricol.
6 .COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
1 post de consilier principal – post VACANT, care potrivit fișei postului are atribuții în domeniul
achizițiilor publice din cadrul instituției. transformat din asistent ca urmare a promovării examenului de
ocupantul postului.
PERSONAL CONTRACTUAL
1 post de bibliotecar debutant – post vacant care potrivit fișei postului are atribuții
privind biblioteca publică comunală .
7.REGISTRATURĂ, MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI ARHIVĂ
1 post de expert gradul II – post vacant , care potrivit fișei postului ține registratura instituției
aplicații informatice , web, internet, intranet precum și activitatea de monitorizare a procedurilor
administrative din unitate :
1 post de referent debutant- post vacant, care potrivit fișei postului gestionează sistemele GIS,
și documente digitale, precum și activitățile specifice de arhivare și tot ceea ce ține de această actvitate
8. ADMINISTRATIV
1 post de guard I- post ocupat care potrivit fișei postului are atribuții de întreținere și
curațenie în cadru instituției și curierat;
1 post de îngrijitor- post vacant care potrivit fișei postului are atribuții de întreținere și
reparatii în cadru instituției ;
1 post îngrijitor - post vacant care potrivit fișei postului are atribuții de întreținere și
reparatii la capela mortuară ;
1 post de paznic I – post ocupat, care potrivit fișei postului asigura paza stației de
tratare a apei;
1 post de șofer I – post ocupat , care potrivit fișei postului are în dotare microbuzul
școlar, activitatea fiindu-i dedicată transportului elevilor la școală;
1 post de șofer I – post ocupat , care potrivit fișei postului, asigură exploatarea
Autoutilitarei UNIMOG, a Buldoexcavatorului, și a autoturismului , toate aparținând primăriei comunei
Rebra;
9.SITUAȚII DE URGENȚĂ
1 post de șef serviciu situații de urgență- post vacant, care potrivit fișei postului conduce
activitatea privind situațiile de urgență din cadrul unității administrativ-teritoriale;
1 post de servant pompier- post vacant, care potrivit fișei postului asigură prima intervenție în
cazul producerii unor situații de urgentă sau dezastre naturale, acționează în acest sens cu utilajele si
motopompele din dotarea serviciului
10.ASISTENȚI PERSONAI PERSOANE CU HANDICAP- 35 posturi din care 35 ocupate pentru
persoane cu handicap din localitate
Fată de cele mai sus arătate şi evidenţiate in proiectul de hotărâre şi anexele
acestuia se constată încadrarea in prevederile legale in vigoare şi propunem
Consiliului local Rebra, adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de
iniţiator.
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SECRETAR GENERAL,

Vasile Călini
SECRETAR GENERAL
Nr .7 A 1252 din 21.02.2020

CĂTRE,
Comisia juridică si de disciplina pentru administraţia publica locala, apărarea
ordinii si liniştii publice
Alăturat vă inaintăm pentru avizare consultativă
hotărâri :

următoarele proiecte de

proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi numărul maxim de
posturi pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA

După avizare vă rugăm să fie returnate secretarului general înainte de intrare în
plenul ședintei ordinare din data de 28.02.2020, ora 17.
PRIMAR,
Danci Ștefan

SECRETAR,
Călini Vasile
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CONSILIUL LOCAL REBRA
Comisia juridica si de disciplina,
pentru administrația publica locala,
apărarea ordinii si liniștii publice ,
relații cu cetățenii
Nr . 257 din 27.02.2020

AVIZ CONSULTATIV
Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi numărul
maxim de posturi pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA

,
In şedinţa Comisiei juridice si de disciplina pentru administraţia publica locala,
apărarea ordinii si liniştii publice de pe lângă Consiliul Local al comunei Rebra potrivit
art.125 din din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,
privind Codul administrativ , art.125, art.136 (5) ,(6) şi (7) Ordonanța de Urgență a
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, azi
27.02.2020, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat şi am dispus
avizarea de adoptare/respingere.
MOTIVAŢIE:
………………………………………………………………………………………………………………...........
.....
ACESTA SE ÎNCADREAZĂ ÎN:
Ordinul nr. 1886/2019 a privind aprobarea listei documentelor necesare pentru
obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii
de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice
Adresa Institutiei Prefectului –Județul Bistrița-Năsăud cu nr. IC/10.02.2020 din,
prin care ne este comunicat nr. maxim de posturi pentru anul 2020;
Prezentul aviz a fost emis cu un număr de .... voturi „pentru” …….. voturi
„împotrivă „şi………. „abţineri” de la vot.
PPRESEDINTE ,
GEORGITA IOAN

SECRETAR,
GROZAV ILIE
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HOTARARE
privind aprobarea , statului de funcții şi numărul maxim de posturi
pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA,
Consiliul local al comunei Rebra întrunit in ședința
28.02.2020 în prezența ......... consilieri;

ordinară din data de

Având in vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rebra;
Ordinul nr. 1886/2019 a privind aprobarea listei documentelor necesare pentru
obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii
de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice
Adresa Institutiei Prefectului –Județul Bistrița-Năsăud cu nr. IC/10.02.2020 din,
prin care ne este comunicat nr. maxim de posturi pentru anul 2020;
Hotărârea nr.8/2019 privind aprobarea organigramei , statului de funcții şi
numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului pentru anul
2019;
Referatul de aprobare a Primarului comunei Rebra cu nr.255/ 21.02.2020
Raportul de specialitate al secretarului comunei Rebra nr. 256 din 21.02.2020;
Raportul nr. 257 din 27.02.2020 a Comisiei juridice si de disciplina, pentru
administrația publica locala, apărarea ordinii si liniștii publice , relații cu cetățenii;
Hotărârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 5 /2020 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2020;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „a” alin. (4) , lit. „a”, art 139 alin .
1 , art 196 alin 1 lit ”a” și art. 243 alin 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ ,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama şi numărul maxim de posturi pentru aparatului
de specialitate al primarului comunei REBRA, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2. Se aprobă statul de funcții şi numărul maxim de posturi pe categorii,
clase şi grade, funcțiile de demnitate publică, funcțiile publice şi personalul
contractual, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea nr.8 /2019 privind aprobarea organigramei , statului de funcții şi numărul
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maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, personalului
contractual şi cel aferent unor servicii publice de interes local, modificată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul comunei Rebra şi contabilul primăriei Rebra.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică către:
- Primarul comunei Rebra
- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
- Contabilul Primăriei comunei Rebra:
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de____ voturi
„pentru”_______”impotrivă” şi _____ „abţineri ” din totalul de _______consilieri
participanţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU
Contrasemnează,
Secretar general,
Vasile Calini
Nr.5
Din 28.02.2020

