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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.21/23.08.2021 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Jijila,județul Tulcea 
 
  

Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară , la data de 31.08.2021, legal constituită,la care 

participă un număr de _ consilieri  locali. 

Având în vedere: 

-Adresa nr.4580/13.04.2021 a Instituției Prefectului-Județul Tulcea,prin care se transmite Primăriei comunei 

Jijila,numărul maxim de posturi pentru anul 2021. 

--Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al 
primarului comunei Jijila,județul Tulcea; 
 -  Referatul de probare al primarului comunei Jijila,prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila,județul Tulcea; 
 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jijila; 
 - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Jijila;  

În conformitate cu prevederile: 
- art.75,art.84,art.370,art.371.art.372,art.385 alin(3),art.409 alin.(1) și art.534 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
-O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea ți completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,precum și 
pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

În temeiul art.129 alin.2 lit c,art. 139, alin (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr 
57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila,conform anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila conform anexei 

nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei 

Jijila,persoanei responsabile din cadrul compartimentului resurse umane și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul 

instituției în Monitorul Oficial Local. 

         Adoptată astăzi 31.08.2021 cu un număr de _ voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali aleși. 
                                                                                          
          Inițiator proiect de hotărâre                                                                Contrasemnează, 
 
                   Primar,                                                                              Secretarul general al comunei Jijila 
 
              Costică Deacu                                                                                           Dumitru Acriș 


