
 

     H O T A R A R E A 

Nr.64  din  15 decembrie 2015  

privindmodificareaorganigrameisi a statului de functii la 

nivelulPrimarieicomuneiPomîrla, prin înfiinţarea unui post de şofer microbuz 

şcolar 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 Văzând prevederile art.36, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile: 

- Art.36, alin. (2) lit. a) cu trimitere la alin. (3), lit. b) din legea mai 
sus mentionata; 

- Art.4, alin. (4) din O.U.G.  nr.58/2014 privind stabilirea unor 
masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative; 

- Punctului 4 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
precum si pentru stabilirea unor masuri finaciare, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, modificarile si 
completarile ulterioare;   

- Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit 
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 Văzând Procesul verbal de predare-preluareprin care 
MinisterulDezvoltariiRegionalesiAdministratieiPublicetransmitefaraplataMicro
buzulmarca OPEL MOVANO, tip 16+1 locuri din 
patrimoniulMiniteruluiDezvoltariiRegionalesiAdminitratieiPublice in 
patrimoniulUnitatiiAdminitrativTeritorialeComunaPomirla,  
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 Avand in vederefaptulca, postulnouinfiintat nu 
presupuneatributiiceexercita prerogative de 
puterepublicasiprininfiintareapostuluicontractual in aparatul de specialitate 
al primarului nu estenecesaremitereaunuiaviz  decatre A.N.F.P; 

 
 
 -  luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr.129 din 04 decembrie 2015  , calitate 
acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale 
art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr.130 din 04 
decembrie  2015  ;   

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  
-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 
 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii .  

-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
tineret si sport,  
 luând în considerare prevederile art. 36 alin. (6) lit. „ a” pct. 8,  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  
adoptă: 

 
 ART.1 – Se aproba infiintarea unui post contractual de sofer 
transport microbuz scolar in vederea deservirii microbuzului scolar la nivelul 
comunei Pomirla, cu derogare peste limita maxima de posturi prevazuta la 
O.U.G. nr. 63/2010. 
 ART. 2 – Se modifica organigrama, numarul de personal si statul de 
functii la nivelul Primariri comunei Pomirla, pe anul 2015, asa cum rezulta 
din anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din acesta hotarare. 



 
ART.2-  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului 
Comunei Pomirla, Prefectului Judeţului Botosani, şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisarea la sediul primariei. 
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