ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ;
tel,.0242523123, fax 0242523554
HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE
FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
COMUNEI ULMENI, JUDETUL CALARASI
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi
27 Ianuarie 2011;
Având in vedere :
- nota de fundamentare inregistrata sub nr. 283/2011 privind aprobarea modificarii
organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ulmeni, judetul Calarasi, cu privire la posturile privind personalul contractual;
- prevederile art.40 alin.1 lit a, art.58 alin.1 si art.65 alin.1 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii;
- prevederile Legii - cadru nr.284/2010, privind salarizarea unitara a personalului
platit din fondurile publice;
- prevederile Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011, a personalului platit
din fonduri publice;
- prevederile art.42 alin.7 din Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si complatarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 52/2003 lege privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- prevederile art. 36 alin (3) litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administraŃiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul celor trei comisii de specialitate
In temeiul art.45 alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicata
, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE;
Art.1. Se aproba modificarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ulmeni, judeŃul Călăraşi , potrivit anexei ce face parte integranta din prezeta
hotărâre dupa cum urmeaza;
- se desfiinteaza 26 de posturi de asistenti personali – prin trecerea in somaj a
asistentilor personali si acordarea indemnizatiei persoanelor cu handicap
- se desfiinteaza postul de asistent medical comunitar
- se desfiinteaza cele 10 posturi de muncitori necalificati in cadrul Comp. Gospodarie
Comunala

- conform HCL Ulmeni nr.27/2011, au fost aprobate 8 posturi de paznici din care
sunt ocupate 6 .
Art.2. Se aproba modificarea statul de funcŃii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Ulmeni, judeŃul Călăraşi, conform mentiunilor de la art.1 si a anexei ce face
parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.3. Primarul si referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri ;
Secretarul comunei va lua masuri de afişare si comunicare a prezentei hotarari.
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CONTRASEMNEAZA ,
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MANCIU ANISOARA
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