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JUDETUL V ALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI
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Proiect de HOTARARE Nr. ..«?~ ...... „.
'

V

Privind « Stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 »

Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă
ordinară astăzi „ „ .. „ „ . „ „ .. „ . „ „ „ , la care participă un număr de ........ consilieri din
totalul de 15 din câţi este constituit,
Vazând ca prin H.C.L nr. „ .... din „ „ . „ ., domnul consilier ............... a
fost ales presedinte de sedinta,
Luând în discuţie referatul de aprobare nr.2458/20.04.2021 prezentat de
domnul Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.2459/20.04.2021,
întocmit de Compartimentul Resurse Umane, prin care se propune stabilirea
numarului maxim de posturi pentru anu] 2021, a] aparatului de specialitate al
Primarului orasului Brezoi;
Având în vedere adresa nr.4531/07.04.2021 emisa de Instituţia PrefectuluiJudetul Valcea, prin care a fost comunicat numărul maxim de posturi pentru anul
2021;
În conformitate cu prevederile art.III din O.U.G. nr.63/2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile
ulterioare; art.4, alin.(4) din O.U.G. nr.58/2014, pentru stabilirea unor măsuri
financiare şi pentru modificarea unor acte normative si art.6 pct.3 din O.U.G.
nr.41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si
pentru reglementarea unor măsuri bugetare; precum si ale Legii nr.52/2003,
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) coroborat cu
art.196 alin.(l) lit.a), din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completarile ulterioare, cu un nr. de .„ ....... „ „ . voturi „pentru",
Consiliul Local al

oraşului

Adoptă următoarea

l

I

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă numărul maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale a oraşului Brezoi, în vederea încadrării în
prevederile O.U.G. nr.163/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice, precum si pentru stabilirea unor măsuri
financiare, raportat la numărul de locuitori, astfel:
- numărul maxim de posturi potrivit pct.l din anexa la O.U.G. Nr.63/2010 - 61
posturi;
'
- numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţă
persoanelor potrivit pct.2 din anexa la O.U.G. Nr.63/2010 - 3 posturi;
- numărul maxim de posturi pentru implementarea proiectelor finanţate din
fonduri externe neramburabile potrivit pct.4 din anexa la O.U.G.nr.63/2010 - 10
posturi;
- numarul de posturi de soferi pentru autobuz, microbuz scolar conform art.4
alin.4 din O.U.G.nr.58/2014 - 1 post;
- numărul de posturi conform O.U.G. nr.41/2015 pentru proiecte implementate
care au avut prevăzut ca indicator de rezultat - 1 post;
- numarul total de posturi pentru unitatea administrativ teritoriala fiind de 76
posturi;
Art.2 Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei PrefectuluiJudetul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se va publica în conditiile legii siva fi comunicata
astfel:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea;
- Primarului oraşului Brezoi;
- Compartimentului Resurse Umane
Brezoi, la ................. 2021
INITIATOR,
PRIMAR

Avizeaza pentru legalitate,
Secretar general u.a.t.
Nicolae

S.~4

Data 20.04.2021
Intocmit,
Rodica Berbece
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PRIMARIA ORAS BREZOI
JUDETUL VALCEA
NR.2458/20. 04.2021

REFERAT DE APROBARE
Al proiectului de hotarare privitor la: "Stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2021"

Prin adresa nr.4531/07.04.2021 emisa de Institutia Prefectului-Judetul Valcea a fost
comunicat numarul maxim de posturi pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art.III
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 modificarile si
completarile ulterioare, art.4 alin.4 din O.U.G. nr.58/2014 si art.VI pct.3 din O.U.G.nr.41/2015.
Datele comunicate sunt urmatoarele:
- numarul maxim de posturi potrivit pct.l din anexa la O.U.G.nr.63/2010 - 61 posturi;
- numarul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor
potrivit pct.2 din anexa la O.U.G.nr.63/2010 - 3 posturi;
- numărul maxim de posturi pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri
externe neramburabile potrivit pct.4 din anexa la O.U.G.nr.63/2010 - 10 posturi;
- numarul de posturi de soferi pentru autobuz, microbuz scolar conform art.4 alin.4 din
O.U.G.nr.58/2014 - 1 post;
- numărul de posturi conform O.U.G. nr.41/2015 pentru proiecte implementate care au
avut prevăzut ca indicator de rezultat - 1 post;
- numarul total de posturi pentru unitatea administrativ teritoriala fiind de 76 posturi;
Mentionam, ca in prezent în statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului
orasului Brezoi sunt 66 de posturi.
Din totalul de 66 de posturi, 5 posturi, nu se cuantifica la stabilirea numarului maxim de
posturi, conform art.III, alin. (2) din O.U.G. nr.63/20103, deoarece 3 posturi din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială sunt finantate din capitolul bugetar „Sanatate"; iar 1 post din cadrul
activitatii „Cantina sociala" si 1 post din cadrul compartimentului „Servicii de ingrijire la
domiciliu a persoanelor varstnice" sunt finantate din capitolul bugetar „Asigurari si asistenta
sociala".
In cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor sunt înfiintate 3
posturi, respectandu-se numarul de posturi comunicat la acest punct.
In statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi nu sunt
posturi adaugate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe neramursabile
potrivit pct.4 din anexa la O.U.G.nr.63/2010.
Astfel, sunt respectate prevederilor legale mai sus mentionate, încadrandu-ne în numarul
maxim de posturi prevazut de lege, iar conform adresei nr.4531/07.04.2021 se propune, pentru
anul 2021, aprobarea unui numar maxim de 76 posturi.
Fata de cele prezentate propun Consiliului Local Brezoi adoptarea proiectului de
hotarare în forma prezentată.

PRIMARIA ORAS BREZOI
JUDE TUL V ALCEA
NR.2459/20.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privitor la „Stabilirea numarului maxim de posturi pentru anul 2021"

Avand în vedere referatul de aprobare nr.2458/20.04.2021, precum si adresa
nr.4531/07.04.2021 emisa de Institutia Prefectului-Judetul Valcea prin care a fost comunicat
numarul maxim de posturi pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art.III din
0.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 modificarile si
completarile ulterioare, art.4 alin.4 din O.U.G. nr.58/2014 si art.VI pct.3 din O.U.G.nr.41/2015.
Datele comunicate sunt urmatoarele:
- numarul maxim de posturi potrivit pct.1 din anexa la O.U.G.nr.63/2010 - 61 posturi;
- numarul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor
potrivit pct.2 din anexa la O.U.G.nr.63/2010 - 3 posturi;
- numărul maxim de posturi pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri
externe neramburabile potrivit pct.4 din anexa la O.U.G.nr.63/201 O - 10 posturi;
- numarul de posturi de soferi pentru autobuz, microbuz scolar conform art.4 alin.4 din
O.U.G.nr.58/2014 - 1 post;
- numărul de posturi conform O.U.G. nr.41/2015 pentru proiecte implementate care au
avut prevăzut ca indicator de rezultat - 1 post;
- numarul total de posturi pentru unitatea administrativ teritoriala fiind de 76 posturi;
Mentionam, ca in prezent în statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului
orasului Brezoi sunt 66 de posturi.
Din totalul de 66 de posturi, 5 posturi, nu se cuantifica la stabilirea numarului maxim de
posturi, conform art.III, alin. (2) din O.U.G. nr.63/20103, deoarece 3 posturi din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială sunt finantate din capitolul bugetar „Sanatate"; iar 1 post din cadrul
activitatii „Cantina sociala" si 1 post din cadrul compartimentului „Servicii de îngrijire la
domiciliu a persoanelor varstnice" sunt finantate din capitolul bugetar „Asigurari si asistenta
sociala".
In cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor sunt înfiintate 3
posturi, respectandu-se numarul de posturi comunicat la acest punct.
In statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi nu sunt
posturi adaugate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe neramursabile
potrivit pct.4 din anexa la O.U.G.nr.63/2010.
Astfel, sunt respectate prevederilor legale mai sus mentionate, încadrandu-ne în numarul
maxim de posturi prevazut de lege, iar conform adresei nr.4531/07 .04.2021 se propune, pentru
anul 2021, aprobarea unui numar maxim de 76 posturi.
Fata de cele prezentate propun Consiliului Local Brezoi adoptarea proiectului de
hotarare referitor la "Stabilirea numarului maxim de posturi pentru anul 2021" în forma
prezentată.

Compartimentul Resurse Umane
ChirtJ~a Elena

I

.

I

I

