
ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A-NAsAuo 

COMUNAREBRA 
CONSlllUl lOCAl 

HOTARARE 

PROIE 
A VIZAT SEC~T 

privind aprobarea , statului de func\ii ~i numarul maxim de posturi 
pentru aparatului de specialitate al primarului comunei REBRA 

Consiliul local al comunei Rebra ,ntrunit in ~edinta ordinara din data de 
.. ... . 2022 Tn prezenta ...... ... consilieri ; 

Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebra; 
Hotararea nr.8/2021 privind aprobarea organigramei , statului de functii ~i 

numarul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului pentru anul 
2021 ; 

Referatul de aprobare a Primarului comunei Rebra cu nr.97/ 25.01.2022 
Raportul de specialitate al secretarului comunei Rebra nr.98/ din 25.01.2022; 

Raportul nr. 99 din .. .... ...... 2022 a Comisiei ju rid ice si de disciplina, pentru 
administratia publica locala, apararea ordinii si lini~tii publice , relatii cu cetatenii; 

Hotararea Consiliului local al comunei Rebra nr. 1 /2022 privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2021 ; 
Tn temeiul prevederilor art. 129(1) ~i (2) lit ,,a" alin. (4), lit. ,,a", art 139 alin . 

1 , art 196 alin 1 lit "a" ~i art. 243 alin 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba organigrama ~i numarul maxim de posturi pentru aparatului 
de specialitate al primarului comunei REBRA, conform anexei nr.1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare 

Art. 2. Se aproba statul de functii ~i numarul maxim de posturi pe categorii , 
clase ~i grade, func\iile de demnitate publica, functii le publice ~i personalul 
contractual, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare 

Art.2. Cu data adoptarii prezentei hotarari T~i inceteaza aplicabilitatea 
Hotararea nr.8 /2021 privind aprobarea organigramei , statului de functii ~i numarul 
maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, personalului 
contractual ~i eel aferent unor servicii publice de interes local, modificata. 



ROMANIA 
JUDETUl BISTRIT A-NAsAUD 

COMUNAREBRA 
CONSILIUL LOCAL 

Art. 3. Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei 
primarul comunei Rebra ~i contabilul primariei Rebra . 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica catre: 
- Primarul comunei Rebra 

hotarari se Tncredinteaza 
f 

lnstitutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud; 
f ' ' 

Contabi lul Primariei comunei Rebra: 
Prezenta hotarare a fast adoptata cu un nr. de voturi 

,,pentru" "impotriva" ~i __ ,,abtineri " din totalul de ___ consilieri 
participa nti. 

Proiect nr.2 din 3.01 .2022 

PRIMAR, 
Stefan Danci 

... 

Prezenta hotarare poate fi adoptata cu majoritate simpla. \ 




