ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA Nr._____ /2010
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului
din cadrul Camerei agricole a judeţului Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui
privind propunerea de aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din cadrul Camerei agricole a judeţului Vaslui;
având în vedere adresa Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui nr. 4741/14.07.2010
prin care se comunica numărul maxim de posturi calculat conform O.U.G. nr. 63/2010;
având în vedere prevederile art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare;
având în vedere prevederile art. 107 si art.112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind
unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, cu
modificările si completările ulterioare;
având în vedere avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dat
cu nr._________/2010 ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.a), alin.(2), lit. c) şi art.97, alin.(1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă Organigrama Camerei agricole a judeţului Vaslui, conform
anexei nr.1.
Art.2. – Se aprobă Statul de funcţii al personalului din cadrul Camerei agricole
a judeţului Vaslui, conform anexei nr.2.
Art.3. – Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. – La data intrării în vigoare a prezentei, anexele nr.2 si 3 ale Hotărârii
Consiliului Judeţean Vaslui nr.21/2010, se abrogă.
Vaslui, _______________ 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de
funcţii al personalului din cadrul Camerei agricole a judeţului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
In conformitate cu prevederile art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare, noile organigrame ale instituţiilor publice din
subordinea consiliului judeţean se aproba cu încadrarea in numărul maxim de posturi
normat si comunicat de prefect.
Camera agricola a judeţului Vaslui a fost înfiinţata in luna martie 2010 ca
instituţie publica descentralizata, cu personalitate juridica, in subordinea consiliului
judeţean şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă
Agricolă prin reorganizarea Oficiului judeţean de consultanta, cu un număr total de 18
posturi preluat de la acesta.
Numărul de posturi prevăzut in structura organizatorica actuala este de 18 care
împreuna cu numărul de posturi prevăzut pentru aparatul de specialitate al consiliului
judeţean si al celorlalte instituţii publice subordonate, se încadrează in numărul maxim
normat conform O.U.G. nr. 63/2010.
Pentru funcţiile publice stabilite in structura Camerei agricole a judeţului Vaslui
a fost obţinut avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dat cu
nr._________/2010.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul
Camerei agricole a judeţului Vaslui, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.

PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul management resurse umane,
relaţii mass –media, informare cetăţeni
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de
funcţii al personalului din cadrul Camerei agricole a judeţului Vaslui
În baza prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art. 44 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată
ulterior şi ale art. 43 din regulamentul de funcţionare al Consiliului judetean
Vaslui, Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare
cetăţeni a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice
şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei agricole a judeţului
Vaslui.
La elaborarea structurii organizatorice s-au respectat prevederile art.112 alin.
(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare si ale art. XVI alin. (2) din Legea nr.
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare.
Cu numărul de 18 posturi prevăzute in structura organizatorica a Camerei
agricole a judeţului Vaslui, Consiliul judeţean se încadrează in numărul total de
495 posturi calculat conform O.U.G. nr. 63/2010 si comunicat de Instituţia
Prefectului judeţului Vaslui prin adresa nr. 4741/14.07.2010.
Pentru funcţiile publice prevăzute în structura Camerei agricole a judeţului
Vaslui a fost obtinut avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
cu nr._________/2010
Analizând cele mai sus menţionate, apreciez că proiectul de hotărâre
întruneşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a
Consiliului judetean Vaslui.
ŞEF SERVICIU,
ec. Maria Anton

