
       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea organigramei şi  statului  de funcţii ale  aparatului de specialitate  

al primarului  comunei  Bănia şi servicii de interes local 
    

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinară;  
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi 

raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;  
Luând în considerare şi prevederile O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare prevederile Legii nr.188/1999 r.2 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările 

şi completările ulterioare.  
Având în vedere  prevederile Legii nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare.  
Luând în considerare și adresa Instituției Prefectului județului Caraș-Severin nr.4/1798/05.03.2014, din care rezultă că pentru 

unitatea administrativ-teritorială comuna Bănia, județul Caraș-Severin pentru anul 2014 s-a stabilit un număr maxim de 22 posturi, din care 
17 posturi potrivit pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010 și 5 posturi pentru implementare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.  

Văzând și adresa nr. 4/4187/11.04.2014 a Instituției Prefectului județului Caraș-Severin și adresei nr. 25266/08.04.2014 a 
M.D.R.A.P. prin care se comunică modalitatea de ocupare a posturilor din cadrul autorităților administrației publice locale ca urmare a 
suspendării prevederilor OUG nr. 77/2013 prin Decizia Curții Constituționale nr. 55/2014;   

Luând în considerare și Sentința Civilă nr. 407 din 18 aprilie 2014 a Tribunalului Caraș-Severin prin care se dispune reintegrarea în 
muncă a d-nei Albu Liliana pe postul deținut anterior emiterii dispoziției de concediere emisă ca urmare a desființării acestuia prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Bănia nr.53/29.07.2013;  

In baza prevederilor art.36 al.(2) lit. ,,a” şi al.(3) lit. „b”, art. art. 45 şi 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215 din 23  aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 –  Se aprobă reînființarea postului contractual Referent Tr.II manager în cadrul Compartimentului Rețele electronice ale 

comunităților locale. 
Art. 2 –  Se aprobă desființarea a două posturi contractuale din cadrul compartimentului ,,Centru de informare turistică”, după cum 

urmează:  
 a. 1 post contractual Referent  debutant – ghid turistic;    
b. 1 post contractual Referent Tr.II – agent de turism;   
Art. 3 – Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia şi servicii de interes local, conform anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
Art. 4 –  Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia şi servicii de interes local, conform anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bănia, d-nul Bălan Silvestru.  
Art. 6- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin şi compartimentelor 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia și servicii de interes local.   
 

Bănia la 22.09.2014 
Nr.67       
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