
 

                                              H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi al numărului de personal al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Boroaia, județul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr. 

301 din 18.01.2016 
-  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 302 din 

18.01.2016;  
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei și 

liniștei publice și a drepturilor cetățenilor din cadrul consiliului local Boroaia înregistrat sub nr. ______ din 25.01.2016 
- Dispoziţia primarului nr. 299/14.12.2015 privind încadrarea domnului Andrioaia Adrian cu contract de muncă pe 

durată nedeterminată, în funcția de șofer I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul 
Suceava – Compartiment Situații de urgență 

- Avizul pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul 
Suceava nr. 52484 conexat cu nr. 47012/2015 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici înregistrat la instituția 
noastră sub nr. 127/11.01.2016 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, Lege – Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice cu modificarile ulterioare, a O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice si a prevederilor din Ordinului MMFPS şi MFP 
nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. 
 - prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările şi completările ulterioare;    

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(3) lit. b) , art.45 alin.(1)  coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.1   Se  aprobă  Organigrama  instituţiei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
            Art.2  Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, judeţul Suceava, 
conform  anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3  Primarul comunei Boroaia, secretarul comunei si compartimentul financiar- contabil vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.          
   
Preşedinte de şedinţă,                                                    
     Murariu Marcel                                                    

                Contrasemnează, 
                                   Secretarul Comunei, 
                      Remus Vasile PREDOAIA 
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