ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
...........................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260;
tel:0242523123;
HOTĂRÎRE
privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Ulmeni, prin transformarea unor
posturi vacante

Consilul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta
extraordinara in data de 8 Decembrie 2016;
Avînd în vedere;
- Expunerea primarului cu privire la necesitatea modificarii Organigramei
si a Statului de functii pentru aparatul de specilaitate al primarului Comun ei
Ulmeni, judetul Calarasi nr.4997/06.12.2016;
- Raportul secretarului Comunei Ulmeni privind necesitatea modificarii
structurii organizatorice si a statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Ulmeni nr.4998/06.12.2016;
- Prevederile OUG nr.63/2010, pentru modificarea si completarea Legii
nr.273/2006, privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor
masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administrţtia publică;
- prevederile art.107, alin. (2) lit. (b) din Legea nr.188/1999, privind
Statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare;
- raportul de avizare al Comisiei de Agricultura , activitati economicofinanciare, amenajarea teritoriului si urbanism, inregistrat sub
nr.5042/08.12.2016;
- prevederile art.36 alin.(2) lit. (a) , ale alin. (3) lit.(b) , ale art.66 alin. (1),
ale art.115, alin.(1) lit. (b) şi în temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,

HOTARASTE;
Art.1.Se aprobă modificarea Organigramei si a Statului de functii ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi ,
conform Anexlor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta
hotarare,dupa cum urmeaza;
Art.2.Se infiinteaza Compartimentul Consilier al primarului cu un post de
natura contractuala .
Se transforma postul de natura contractuala vacant de la
Compartimentul Financiar Contabil , in post de natura contractuala denumit
consilier al primarului
Art.3.Se desfiinteaza postul vacant de referent, grad profesional superior
de la Compartimentul Contabilitate si se transforma in post vacant de
referent grad profesional principal, in cadrul aceluiasi compartiment
Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari ,se insarcineaza
primarul comunei Ulmeni, judetul Calarasi.
Art.5.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesati prezenta
hotarare.
Art.6.Prezenta Hotarare modifica partial Hotararea nr.33/29.09.2016, in
sensul ca ;
a) se renunta la unificarea Compartimentelor Contabilitate si
Compartimentul financiar contabil , intr-un singur Compartiment,
denumit Contabilitate, taxe si impozite , ramanind fiecare distinct;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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