JUDETUL VALCEA
COMUNA AMĂRĂȘTI
H O T A R A R E A Nr.43
PRIVIND : APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL
VÂLCEA, PENTRU ANUL 2017
Consiliul local al comunei Amărăști , judetul Valcea , intrunit in sedinta ordinară din data
de 29.09.2017, la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;
Vazând ca presedinte de sedinta legal ales este domnul Gigu Ion Marius;
Luând in discutie expunerea de motive cu nr.1554./2017, intocmita de primarul comunei
, prin care propune aprobarea modificării organigramei si a statului de functii al aparatului propriu al
Primarului comunei Amărăști , judetul Valcea pentru anul 2017, în sensul că se transformă postul
vacant de șofer treapta profesională I, gradația de vechime 5 din Compartimentului administrativ, în
muncitor calificat treapta profesională IV, gradația 2, în cadrul aceluiași compartiment; Raportul final
al examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici în anul 2017, precum și
modificarea gradațiilor de vechime pentru un număr de doi funcționari publici și un angajat
contractual;
- Raportul de specialitate cu nr.1553/2017, al secretarului localității;
- Raportul comisiei de admionistrație, inregistrat sub nr.1555./2017;
Tinind seama de raportul de avizare al proiectului de hotarire intocmit de secretarul
comunei, cu nr.1556/2017 ;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
In conformitate cu prevederile art. 36. alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 , privind
administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 45 alin.( 1) din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 11 voturi “pentru” , adopta
urmatoarea :
HOTARARE
Art.1.- Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Amărăști , judetul Valcea , conform anexelor I și II care fac parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta Hotarâre va fi comunicata prin grija secretarului: primarului , in vederea
ducerii la indeplinire a prevederilor acesteia ; serviciului de specialitate din cadrul Primariei ;
Institutiei Prefectului – Judetul Valcea și A.N.F.P. București.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GIGU ION MARIUS
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