ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 65
privind 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
local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data
28.06.2018,
Având în vedere Raportul cu nr. 5476/19.06.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP
– Compartimentul personal prin care se propune modificarea şi completarea Anexelor 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,
Văzând Adresa cu nr. 1545 / 22.02.2018 a Sindicatului Administraţiei Publice Forţa
Legii ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 28.06.2018,
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. 11,
art. 36 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 153/2017 – Lege-cadru privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, Anexa nr. VIII, Cap.II, lit.A, pct.IV, lit b la
Lege, art. 41 al Legii nr. 53/3003, rep., privind Codul Muncii, modificată şi completată,
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 modificarea şi 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, după cum urmează:
- redenumirea Compartimentului Cultură în Compartimentul Cultură şi Arhivă şi
redefinirea funcţiei contractuale de execuţie în cadrul compartimentului : referent, gradul 1A,
studii medii, gradaţia 5, la poziţia 35 din Ştatul de funcţii – Anexa nr. 1 la HCL nr. 22/2018
-redenumirea Compartimentului Cultură în Compartimentul Cultură şi Arhivă şi
trecerea acestuia din subordinea Viceprimarului comunei Podari în subordinea Secretarului,
în cadrul schemei grafice - Organigrama – Anexa nr. 2 la HCL nr. 22/2018

Art.2. Potrivit competenţelor legale, Primarul comunei Podari va dispune reîncadrarea
personalului salarizat pe noua funcţie, treaptă profesională, nivel de studii şi gradaţie
corespunzatoare vechimii in muncă, în cadrul Compartimentului Cultură şi Arhivă.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP
– Compartimentul personal, Compartimentul contabilitate – buget, Compartimentul Cultură
şi Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

DATA AZI, 28. 06.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bresteanu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

