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______________________________________________________________
COMUNA STREJEŞTI
Consiliul Local
Nr.14/11.10.2012

HOTĂRARE
Privind : modificarea H.C.L. nr. 1/30.01.2012 - aprobare organigramă, numărului

de personal şi statului de funcţii ale personalului din aparatul de specialitate al
primarului şi ale personalului serviciilor publice înfiinţate prin hotărârea consiliului
local
Având în vedere :
- referatul secretarului unităţii administrativ-teritoriale nr. 4850/05.10.2012 privind
modificarea H.C.L. nr. 1/30.01.2012 aprobare organigramă, numărului de personal şi
statului de funcţii ale personalului din aparatul de specialitate al primarului şi ale
personalului serviciilor publice înfiinţate prin hotărârea consiliului local;
- raportul compartimentului de resort nr.4856/05.10.2012 din cadrul apartatului de
specilaitate al primarului prvind modificarea H.C.L. nr. 1/30.01.2012 aprobare
organigramă, numărului de personal şi statului de funcţii ale personalului din aparatul de
specialitate al primarului şi ale personalului serviciilor publice înfiinţate prin hotărârea
consiliului local;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.26/11.10.2012,
nr.27/11.10.2012 şi nr.28/11.10.2012;
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 a
finanţelor publice locale, art. 3, alin. 8;
- prevederile Ordinului ministerului administraţiei şi internelor şi al ministerului
finanţelor publice nr. 234/2698/2011 privind revizuirea mediei numărului de locuitori
prevăzute în tabelul 2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare;
- adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Olt nr. 28974/21.11.2011 privind numărul maxim
de posturi aferent anului 2012 din aparatul de specialitate al primarului precum şi
instituţiile publice înfiinţate prin hotărârea consiliului local;
- prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 (r2) privind statutul
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
- H.C.L. Strejeşti nr. 10/01.09.2008 privind înfiinţarea serviciului public de alimentare cu
apă;
- Dispoziţia primarului nr. 194/31.08.2012 privind modificarea raportului de serviciu prin
transfer al doamnei Mihai Liliana;
- Dispoziţia primarului nr. 203/27.09.2012 privind modificarea raportului de serviciu prin
transfer al domnului Prioteasa Dumitru;
- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codului Muncii, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 36 (3), lit. b din Legea nr. 215/2001 (r1), cu modoficările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (r1), cu
modoficările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREJEŞTI
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se modifică organigrama personalului din aparatul de specialitate al primarului,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. Se modifică statul de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al
primarului, respectiv poziţia nr. 5 şi 9 conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre, şi anume :
a) la poziţia nr. 5 din statul de funcţii, funcţia de consilier, grad profesional superior, cls.
I, nivel sudii superioare, Compartimentul Fond Funciar rămasă vacantă ca urmarea
Dispoziţiei primarului nr. 203/2012, se transformă în funcţia de inspector, grad
profesional principal, cls. I, nivel studii superioare, în conformitate prevederile art. 107,
alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 (r2) privind statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) la poziţia nr. 9 din statul de funcţii, funcţia de inspector, grad profesional asistent, cls.
I, nivel studii superioare, Compartimentul Contabilitate rămâne vacantă potrivit
Dispoziţiei primarului nr. 194/2012.
Art. 3. Hotărârea va fi comunicată :
- Instituţiei Prefectului Olt;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- Primarului comunei Strejeşti.
Presedinte de sedinta,
Cojocaru CONSTANTIN

Avizat de legalitate,
Secretar,
Sorin NEACŞU

