ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
privind aprobarea reactualizarii statului de functii si organigramei
Consiliul local Pogoanele , judetul Buzau ;
Avand in vedere :
-referatul d-nei Pascalau Amelia prin care propune reactualizarea organigramei si a statului de
functii , datorita vacantarii unor posturi si ocuparea celor vacante , unice .
-expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele , inregistrat sub nr.1310/22.02.2009 ;
-avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele , inregistrat sub nr.
1311/22.02. 2009 ;
-prevederile Legii nr.188 /1999 privind statutul functionarilor publici , republicata ;
-prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza si a altor drepturi ale personalului
bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru
personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor
pentru persoane care ocupa functii de dem nitate publica precum si unele masuri de reglementare a
drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale .
-prevederile O.G. nr.9/2008 , Ordonanta pentru modificarea O.G. nr.6/2007 privind unele masuri
de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in
vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici , precum si
cresterile salariale care se acorda functionarrilor publici in anul 2007 , aprobata cu modificari prin Legea
nr. 232/2007 si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008.;
-prevederile Legii nr. 388 /2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 ;
In temeiul art. 36 alin(1) , (2) litera (a) si (3) litera „b”, art.45 alin (1) si (2) si art.115 alin.(1)
litera „b” din Legea 215/2001 a adm inistratiei publice locale, republicata, cu moidificarile si completarile
ulterioare .
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba reactualizarea organigramei si a statului de functii conform anexelor nr.1 si 2
care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Serviciul de taxe si impozite locale , buget , salarizare si resurse umane va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.3. . Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor
interesate .
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 .voturi pentru 0-.voturi impotriva -0-abtineri

