
ROMANIA
JUDETUL ARAD

CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR. I48
din data: 31.08.2016

privind aprobarea organigramei, a statului de funclii gi a Regulamentului de
organizare 9i func$onare al Consiliului Judelean Arad, ca urnare a

reorganizdrii aparatului de specialitate

Consiliul Judetean Arad;

Avand in vedere,
-referatul nr. 12.320124.0A.2016 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;
-Hoterarea Consiliului Judetean Arad n(. 13127.01.2016 privind aprobarea

organigramei 9i a statului de funclii pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judelean Arad:

-Hotararea Consitiului Judelean Arad nr. 119/30.06.2016 privind modificarea
statului de fundii pentru aparatulde specialitate al Consiliului Judelean Arad;

-adresa Agentiei Nalionale a Functionarilor Publici Bucureiti N.4'1.04312016
prin care acorde aviz pentru funcliile publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean Arad;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) 9i alin. (2) lit. c) $i ale art. '104 alin. (1) lit. a)

9i alin. (2) lit. a) din Legea N.2'1512001 - Legea administratiei publice locale,
republicata, cu modifi€rile ti completarib ulterioare;

-prevederile art. 99 alin. (1) lit. b), art. 100 alin. (1) lit. a) 9i ale art.107 alin. (1)

lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd (i)'
cu modificerile 9i compbterile ulterioare;

-prevederile art. 13 9i ale art.15 din Legea nr.284/2010 - Lege-Cadru privind

salarizarea unitare a personalului platit din fonduri publice, cu modificgrile 9i
comoletdrile ulterioare;

-prevederile Legii m 29212011 Legea asistentei sociale, cu modificerile 9i
completarile ulterioare;

-prevederile art. 3^1 alin. (1) 9i (3) din O.U.G. nr. 5712015 privind salarizarea
personalului pletft din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene,
precum Si unele mesuri fiscal-bugetare, cu modificerile gicompleterile ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea 9i completarea Legii nr.

27312006 privind finantele publice locale, precum gi pentru stabilirea unor mesuri
financiare, cu modificerile gi completdrile ulterioare;

-Drevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru

aprobarea Codului controlului intern managerial al entitelilor publice, cu modificerib

9i completerile ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate:

ln temeiul art. 97 atin. ('l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile 9i completerib ulterioare:



HOTARASTE:

. . Artl.Se aproba organigrama, statul de functii 9i Regulamentul de organizare
9r lunclron€re, ca urmare a reorganizarii aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Arad, conform anexelor nr, 1,2 9i 3, care fac parte integrantd din prezenta
hotarere.

^ .. ArL2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaze Serviciul
Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judetean Arad.

Art3.Prezenta hotdrare se comunicd la:
-lnstitutia Prefectului - Judetul Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judetean Arad.
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