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H O T Ă R Â R E A  Nr.80 
din 08. 09. 2020 

privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori 
 
 
 

         Având în vedere  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și Raportul  compartimentului de 
specialitate pentru suplimentarea cu două posturi de asistent personal a Organigramei şi a statului de funcţii 
pentru primăria comunei Roşiori și  aprobarea ei în forma modificată;   
    Ţinând cont de prevederile OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și 
completările ulterioare, Art. III alin. 2 şi de  Anexa la ordonanţă,  
             
    În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (3) lit.c, (3), art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 
 
 
Consiliul Local Roşiori 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
     
     
 
   Art.1.  Se  aprobă  suplimentarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru primăria comunei 

Roşiori cu două posturi de Asistent personal; 
  Art.2.  Se  aprobă  Organigrama şi a statului de funcţii pentru primăria comunei Roşiori  conform 

anexei 1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.        
 Art.3.  Cu ducere la îndeplinire a  hotărârii se încredinţează  primarul comunei Roşiori.  

        Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil/contabilitate, Persoana responsabilă cu problemele 
sociale și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, 
la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și 
afișare la afișierul primăriei.       
 
 
                                                                                                                                                                          

    
 
 
 
 
   
   
 
 Hotărârea a fost adoptată cu   12   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 13 consilieri în 

funcţie 
                                                                                                   

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Szabo Annamaria 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


