ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI

CONSILUL LOCAL

HOTARARE Anr. 4
din 30.01.2018
privind

:

modificarea Statului de functii al Primariei comunei Umbrarestijudetul Galati
prin vacantarea unei functii publice si ocuparea unei functii contractuale

Initiator: Stoica Paraschiv , Primarul comunei Umbraresti , judetul Galati.
Nr. de inregistrare si data depunerii
iectului de hotarare : 634123.0]12018
Consiliul Local al comunei Umbraresti , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data

de 30.01.2018;

Avand in vedere expunerea de motive inregistrata la nr.63 5 din 23 .0L 20 I 8 a domnului
Stoica Paracshiv , primarul comunei Umbraresti, judetul Galati ;
Avand in vedere Raportul de specialitate inregistrat la nr.63 6 din23.0l.20lB al
compartimentului de resort din aparatul de specialitatea al primarului comunei Umbraresti;
Avand in vedere rapoartele de avizarca ale comisiilor de specialitate ale consiliului local
Avand in vedere prevederile ar1.97 lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

;

Avand in vedere rezultatul final al concursului organizatpentru ocuparea postului vacant
de administrator public;
Avand in vedere prevederile art.36 alin. (3) lit. "b" din Legea w.2t512001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Inbazaprevederilor art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (l) litera 'ob" din Legea nr.2l5l 2001,
privind administralia public6 locals, republicata, cu modificarile si completaiile ulterioare
;

HOTARASTE:
Art.l.

Se aproba modificarea Statului de functii al Primariei comunei Umbraresti
Galati,conform anexei la prezenta hotarare, astfel :

-

,

judetul

functia publica de executie de la pozitia 20 consilier clasa I, grad profesional asistent,
compartiment relatii cu publicul se vacanteazaprinincetarea raportului de serviciu ;
functia contractuala de conducere de lapozitia4 de administrator public, se oaupa ca
urmare a concursului organizat.
Art.2. Primarul va duce la in deplinire prevederile prezentei hotarari, prin compartimentul
de specialitate.
Art.3. Prezenta.hotarare se va comunica Institutiei Prefectului, judetul Galati in vederea
exercitarii controlului cuL privire la legalitate qi se aduce la cunogtin{a publicd prin grija secretarului
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