ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transformarea şi înfiinţarea unor posturi precum şi aprobarea Statului de funcţii şi
a Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrteştii de
Jos, judeţul Suceava, începând cu 20.03.2015.
Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava, înregistrată la nr. 1193 din 17.03.2015;
- Raportul compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, înregistrat la nr. 1495 din 17.03.2015;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local, înregistrat la nr.1533
din 19.03.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;
- Dispoziţia nr.197 din 14.11.2014 privind încetarea raporturilorde serviciu ale domnului
Todosi Vasile Marcel, începând cu data de 02.12.2014 ;
- Dispoziţia nr.13 din 27.01.2015 privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului
Todose Ilie, începând cu data de 31.01.2015 ;
- Prevederile OUG nr.83 din 12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015 şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor de personal;
- Prevederile OUG nr.63 din 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind fiantele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare, unde se precizează nr.de posturi pentru unităţi
administrativ-teritoriale (gr.III- 22 posturi fără postul de asistent comunitar);
- Prevederile Legii-cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;
- Prevederile art.107 alin.2 ,lit.b din Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data de 20.03.2015 se aprobă transformarea şi înfiinţarea unor posturi
după cum urmează:
a) transformare 2 posturi vacante:
1. În cadrul Compartimentului resurse umane- funcţia publică de Consilier, clasa I, gradul
profesional principal în funcţia publică de Consilier, clasa I, grad profesional debutant;
2. În cadrul Compartimentului agricol şi juridic - funcţia publică de Referent, clasa III,
gradul profesional superior în funcţia publică de Consilier ,clasa I,grad profesional principalb) înfiinţare 2 posturi contractuale:
1.- În cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi situaţii
de urgenţă -1 post - Inspector situaţii de urgenţă;
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2.- În cadrul Compartimentului cultură, administrativ şi pază- 1 post - muncitor (tractorist)
Art.2 Începând cu data de 20.03.2015 se aprobă Statul de funcţii, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3 Începând cu data de 20.03.2015 se aprobă Structura organizatorică pentru personalul de
la nivelul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului local
Pîrteştii de Jos nr. 6 din 6.02.2015 deoarece nu întruneşte condiţiile de fond şi de formă.
Art. 5 Cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.
Art.6 Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Sava Ilie Dănuţ

Pîrteştii de Jos, 19.03.2015
Nr. ______

Contrasemnează :
ptr. Secretarul comunei,
Ciornei Laura
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