
                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 
CONSILIUL LOCAL 

 

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  ordinară din data de 
28.02.2020 în prezența ......... consilieri; 
 
 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 
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