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HOTĂRÂRE
Privind transformarea uneri funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Odăile, judeţul Buzău şi modificarea
Organigramei şi Statului de funcţii
Consiliul Local al comunei Odăile, judeţul Buzău
Având în vedere:
Ø Expunerea de motive a primarului comunei Odăile, jud. Buzău, înregistrată la nr.
267/12 .02.2018;
Ø Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.268./12.02. 2017;
Ø Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Odăile pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului, turism, servicii de comerţ, înregistrat sub nr.269/12
.02. 2017;
Ø H.C.L. nr.15/31.03.2017 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Odăile, jud. Buzău.
Ø Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
Ø Prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Ø Prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Ø O.U.G. nr.2/2017 –privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative.
În temeiul art.36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1), art. 66 alin. (1), art.112
din Legea nr. 215/20041 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se transformă funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, grad
profesional principal, clasa I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul
Compartimentului financiar contabil, Achiziţii publice, Resurse umane şi Dezvoltare locală,
în funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional principal, clasa III.
Art.2. Se desfiinţează postul de referent , grad profesional principal, clasa III, prevăzut la
poziţia 7 din Statul de funcţii – Compartiment Agricol.
Art.3.Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate
al primarului comunei Odăile, judeţul Buzău, reprezentând anexa nr.1 şi anexa nr.2 la
prezentul proiect de hotărâre, în conformitate cu art.1 şi art.2 din cuprinsul prezentei
hotărâri.
Art.4.Situaţia prevăzută la art. 1 , 2 şi 3 se comunică, în termen de 10 zile, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Odăile :

Ø
Ø
Ø
Ø

Primarului comunei Odăile ;
Compartimentului financiar-contabil ;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ;
Instituţia Prefectului judeţului Buzău.
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PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂDESCU VLADIMIR
Contrasemnează,
Secretar comuna,
Somoiag Constantin
___________________

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Odăile în şedinţă ordinară,
cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, (R), cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv cu un număr de 9 voturi <<pentru »,____0___împotrivă
şi ___0___ abţineri din numărul de ___9___ consilieri prezenţi.

