
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA N.ASA.UD 
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

HOTARA.RE 
privind aprobarea modificarii organigramei ~i a statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara 

Consiliul Local Rebrisoara intrunit in ~edinta ordinara in data de 
08.10.2021, in prezenta a _13_ consilieri din totalul de _13_ consilieri in funcfie; 

Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara inregistrat sub 
nr.65 /01.10.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarulului comunei Rebri~oara; 
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub 
Nr.5524/01.10.2021; 
-Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Rebri~oara privind 
necesitatea aprobarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Rebrisoara pentru, inregistrat sub nr.5525/01.10.2021; 
-Avizul Comisiei pentru buget, finanate , activitati economice, administrarea 
domeniului public si privat al comunei , amenajarea teritoriului , urbanism din cadrul 
Consiliului Local Rebrisoara, inregistrat sub nr.5646/08.10.2021; 
-Avizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, 
culte, activitati sportive, agrement, turism, servicii publice ~i comert, inregistrat sub 
nr.564 7 /08.10.2021; 
-Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii 
publice, respectarea drepturilor ~i libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia 
mediului ,agricultura ~i silvicultura, inregistrat sub nr.5648/08.10.2021; 
-Adresa cu nr. IC/7214/02.04.2021 a Institutiei Prefectului Judetului Bistrita

Nasaud, prin care ni se comunica numarul maxim de posturi stabilit pentru anul 
2021, calculat conform prevederilor art.III alin.8/\1 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr.63/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr.273 /2006 privind 
finantele publice; 
-Prevederile Dispozitiei nr.82/30.07.2021 privind incetarea contractului individual 
de munca al d-lui Morar Leon-personal contractual la compartimentul Serviciului 
voluntar pentru situatii de urgenta, conform art.55 lit."b" din Codul Muncii; 
-Hotararea Consiliului Local Rebrisoara nr.17/21.04.2021 privind aprobarea 
Buge~ului de venituri si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul 2021, cu 
rectificarile ulterioare ; 

In conformitate cu: 
-Prevederile art.129 alin.(3), lit.c);art.154 alin.(3)-(4);art.370; art.385alin.(3); art.390-
art.393; art.405; art.407;art.409; ai1.544 alin.(1) lit.h) ;art.546 lit.k),Anexa nr.5 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 



-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 63/2010 pentru modificarea ~i 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum ~i pentru 
stabilirea unor masuri financiare, modificata ~i completata ulterior ; 
-prevederiler art.26 alin.( 4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art 27 alin.(l) din Legea nr.55 din 15.05.2020 privind unele masuri 
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ; 
-prevederile art. I alin.(2) din Anexa Ordinului nr.75/2019 al Ministerului Afacerilor 
Inteme pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea ,incadrarea si 
dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta 
,rectificat ; 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(1),alin.(3) lit.c),art.139 alin.(1); art.196 
alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

HOT .AR.ASTE: 
Art.I. Se aproba modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului 

comunei Rebri§oara, conform Anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art.2. Se aproba modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Rebri~oara, conform anexei nr.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.3. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea 
Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri§oara nr.55/04.09.2020, privind 
aprobarea modificarii Organigramei ~i a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Rebri§oara. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se focredinteaza 
Primarul ~i secretarul general al comunei Rebri~oara ; 
Art.5.Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Rebri~oara, in 
~edinta ordinara, cu un numar de 13 voturi "pentru",-0- voturi " 1mpotriva" , -0-
voturi ''abtineri" din totalul de 13 consilieri prezenti la ~edinta. 
Art.6. Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului-Judetului Bistrita-Nasaud ; 
- Primarului comunei Rebri~oara ; 
- ANFP Bucure§ti ; 
-Compartiment financiar-contabilitate,salarizare,impozite s1 taxe locale, 
resurse umane; 
- Compartimentului secretariat , registratura . 

PRE$EDINTE de $ED INT A, 
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77 
NR. 58 /08.10.2021 

CONTRASE~M~A 
SECRETAR GENERAL COMUNEI, 

SCURTU LIA 




