ROMANIA
JUDETUL BACAu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

OITUZ

HOTARARE
privind aprobarea organigramei, a statului de functii ~i a statului de personal ale aparatului de
speeialitate al primarului eomunei Oituz si din subordinea Consiliului Local Oituz, judetul Bacau

Consiliullocal
al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit In sedinta ordinara;
Vazand raportuJ Compartimentului
resurse umane inregistrat cu nr.6061105 .06.20 15 ~I
expunerea de motive inregistrata cu nr.6062/05.06.2015;
Tinand cont de H.C.L. nr. 57/2015 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de
alimenatre cu apa si canalizare al comunei Oituz ~i de avizele comisiilor de speeialitate din cadrul
eonsiliului local inregistrate eu nr. 6216/09.06.2015 si nr.6553/12.06.2015;
Avand in vedere prevederile art,29 din Legea nr.51/2006 privind serviciile eo mu nit are de
utilitati publice, modificata si completata ale art. III , alin.(2) din OUG nr.63/2010 pentru
modifiearea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum ~i pentru
stabilirea un or masuri financiare;
in temeiul art.36, alin.(2), lit.a), raportat la art.36, alin.(3), lit.b) si art.45, alin.(l) din Legea
administratiei publice locale nr.2 15/200 1, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
adcpta urrnatoarea

HOTARARE:
Art.l Se infiinteaza

Compartimentul
Serviciul public de alimentare cu apa, cu 2 (doua)
po turi de executie de muncitor I In componenta, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Oituz.
Art.2 Se aproba darea In administrare a Serviciului public de alimentare cu apa ~i
canalizare al comunei Oituz catre Compartimentul Serviciul public de alimentare cu apa,
Art.3 Se infiinteaza 1(un) post de asistent social cu studii medii si I(un) post de asistent
medical comunitar, cu scoala postliceeala, In cadrul Compartimentului
Sanatate ~i Asistenta
sociala, rezultat prin redenumirea
Compartimentului
asistenti personali ai persoanelor
cu
handicap.
Art.4 Se aproba organigrama, statui de functii si statui de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului Local Oituz, potrivit
nexelor nr.I si nr.1l care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.S Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-judetul
Bacau, Agentiei
ationale a Functionarilor Publici si Serviciului Contabilitate, buget-finante, venituri, evidenta
domeniului public ~i privat, resurse umane, din cadrul Primariei comunei Oituz.
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