
       
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 art. III al (2) din 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.  

În temeiul prevederilor art. 1, art. 2 al.(1), art. 3, art. 4, art. 8-10 din OUG nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind 
transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei 
publice locale;  

Văzând și Normele Metodologice din din 29 ianuarie 2009 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobate prin HG nr. 56/2009;   

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 înființarea postului contractual asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Sănătate din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia. 
Art. 2 – Finanțarea cheltuielilor de personal pentru postul înființat potrivit art. 1 se va suporta din bugetul local, numai din 

sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, conform prevederilor legale.  
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 –  Procedurile de ocupare a postului prevăzut la art. 1 se vor demara numai după aprobarea bugetului local pe anul 

2016 și după  finalizarea formalităților de transfer din bugetul de stat în bugetul local a sumelor necesare finanțării cheltuielilor 
de personal pentru acest post.  

Art. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bănia, d-nul Bălan Silvestru.  
Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin şi 

Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin.  
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