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CONSILIU LOCAL TRAIAN
Primaria Comunei Traian str.Principala , nr.13 localitatea Traian , județul Braila
Tel/Fax: 0239/613239 e-mail: primariatraianbr@yahoo.com

HOTARAREA Nr 3
din data de 31.03.2022
privind aprobarea organigramei cu numarul de personal si a statului de functii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Traian, judetul Braila .
Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de mai sus,
Avand in vedere:
•

Ordinul nr. 338/2021 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.
• Raportul de aprobare al primarului, raportul secretarului general, si avizul favorabil al
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Traian, judetul Braila
• raportul de specialitate al compartimentului resurse umane din cadrul Primariei
Comunei Traian, judetul Braila inregistrat la numarul 220/12.01.2022,
• prevederile art. 129 alin (3) lit c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
completarile ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
codul administrativ
HOTARASTE :
Art.l Se aproba organigrama,cu numarul de personal si statul de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Traian, judetul Braila, conform Anexelor I si II care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Traian.
Art. 3 Prin grija secretarului general al comunei Traian prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta
autoritatilor persoanelor indreptatite si transmisa spre publicate in Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art. 139 alin (3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare.
PRESEDINTE DE SEDINTA.
CONSILIER LOCAL
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