ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 56
privind transformarea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Podari - Compartimentul Activităţi Agricole precum
şi modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 la HCL nr. 22/2018 privind aprobarea
nr.de personal, organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Podari în anul 2018

Consiliul
31.05.2018,

local

Podari, judeţul

Dolj,

întrunit

în şedinţa

ordinară din data

Având în vedere Rapoartele cu nr. 4731 / 24.05.2018 şi nr. 4769 / 25.05.2018
întocmite de Serviciul CBTIESAIP – Compartimentul personal prin care se propune
transformarea posturilor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului
activităţi agricole precum şi modificarea şi completarea Anexelor 1 şi 2 la HCL nr. 22/2018,
Văzând Adresa cu nr. 5472 ( 4720) / 24.05.2018 a Instituției Prefectului Județului
Dolj; Avizul ANFP nr. 23867 conex.cu 28811/2017,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 31.05.2018,
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2), lit.b) şi art.1071 din Legea
nr. 188/1999(r3), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare și prevederile OUG nr. 63/2010 2010 pentru modificarea și completarea Legii
nr.273 /2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri
financiare, art. 16 alin. 10 din Legea nr. 153/2017 – Lege-cadru privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, Legea nr. 24/2000, rerep., privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată şi completată, HCL nr. 22 / 2018
privind aprobarea nr.de personal, organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate
al Primarului comunei Podari
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.b), art.45 şi
art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă transformarea posturilor - funcţii publice de execuţie vacante din
cadrul Compartimentului activităţi agricole din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Podari, după cum urmează:
-funcţia publică de execuţie inspector, cls.I, grad profesional principal în inspector,
cls.I, grad profesional asistent

-funcţia publică de execuţie consilier, cls.I, grad profesional superior în consilier, cls.I,
grad profesional debutant
Art.2 Se aprobă completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 22 / 2018 privind organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al
primarului Comunei Podari, pentru anul 2018, prin adăugarea a 3 posturi contractuale de
execuţie în cadrul Compartimentului implementare proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile.
Art. 3. Se aprobă numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Podari în anul 2018, în forma modificată şi completată
potrivit art. 1 şi art.2 prevăzută în Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre din care fac
parte integrantă.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP
– Compartimentul personal, Compartimentul activităţi agricole vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
DATA AZI, 31. 05.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dragotă Stancu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

