HOT

RÂRE

privind transformarea funcţiei publice de Referent, grad profesional superior, în funcţie publică de
Consilier, grad profesional debutant şi aprobarea noului ştat de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului

Consiliul local al comunei Gogoşari, jude ul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
expunerea de motive, înregistrată cu nr.4683/ 11.08.2017;
referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.4682 / 11.08.2017;
raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 4920 / 29.08.2017;
avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.4921 / 29.08.2017;
prevederile art.107, alin.2, lit.”b” din Legea nr.188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.36, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind
administra ia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
- în temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, privind
administra ia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
-

HOT

R E Ş T E:

Art.1.-Se aprob transformarea func iei publice de Referent, grad profesional
superior, din cadrul Compartimentului taxe si impozite, în func ie publică de Consilier
grad profesional debutant.
Art.2.-Se aprobă noul ştat de func ii al aparatului de specialitate al primarului,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotârăre.
Art.3.- Primarul comunei împreuna cu secretarul unită ii administrativ-teritoriale vor
urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedin ,

Contrasemneaza
Secretar,

Consilier local, Pirvu Iulian
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Subsemnatul, DAIA D NU , primar al comunei Gogoşari jude ul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind transformarea funcţiei publice de Referent,
grad profesional superior, în funcţie publică de Consilier grad profesional debutant
şi aprobarea noului ştat de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, in
conformitate cu prevederile art.107, alin.2, lit.”b” din Legea nr.188/1999, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile si institutiile publice au obligatia
de a instiinta, in termen de 10 zile lucratoare, Agentia Nationala a Functionarilor
Publici, in situatia in care se aproba transformarea unei functii publice vacante intr-o
functie publica cu alta denumire sau intr-o functie publica de nivel inferior sau superior,
cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia
publica si in fondurile bugetare anuale alocate.
Dupa cum rezulta din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, in
cadrul Compartimentului Taxe si Impozite, exista o functie publica de referent, grad
profesional superior, vacanta incepand cu luna august 2017 . Pentru aceasta functie
exista fonduri bugetare pentru acoperirea cheltuielilor cu salariul.
Dorim astfel ca aceasta functie publica sa fie transformata in functia de Consilier,
grad profesional debutant, in conformitate cu prevederile legale sus mentionate.
Potrivit art.107 din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, este necesar ca, dupa transformare, sa instiintam A.N.F.P. dupa aprobarea
proiectului de hotarare.

P R I M A R,
Daia Danut
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REFERAT
Subsemnata, Chelu Elena Iuliana, secretar în cadrul unită ii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind transformarea funcţiei publice de
Referent, grad profesional superior, în funcţie publică de Consilier grad profesional
debutant şi aprobarea noului ştat de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului, in conformitate cu prevederile art.107, alin.2, lit.”b” din Legea nr.188/1999,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile si institutiile publice
au obligatia de a instiinta, in termen de 10 zile lucratoare, Agentia Nationala a
Functionarilor Publici, in situatia in care se aproba transformarea unei functii publice
vacante intr-o functie publica cu alta denumire sau intr-o functie publica de nivel
inferior sau superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru
autoritatea sau institutia publica si in fondurile bugetare anuale alocate.
Dupa cum rezulta din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului,
in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite, exista o functie publica de referent, grad
profesional superior, vacanta incepand cu luna august 2017 . Pentru aceasta functie
exista fonduri bugetare pentru acoperirea cheltuielilor cu salariul.
Dorim astfel ca aceasta functie publica sa fie transformata in functia de Consilier,
grad profesional debutant, in conformitate cu prevederile legale sus mentionate.
Potrivit art.107 din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, este necesar ca, dupa transformare, sa instiintam A.N.F.P. dupa aprobarea
proiectului de hotarare.
În conformitate cu textele de lege anterior menţionate, rog membrii Consiliului
Local Gogosari a analiza oportunitatea privind aprobarea proiectul de hotărâre
privind transformarea funcţiei publice de Referent, grad profesional superior, în
funcţie publică de Consilier grad profesional debutant şi aprobarea noului ştat de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi.

SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- social , buget- finan e,
administrarea domeniului public şi privat
agricultur , gospod rirea comunal , protec ia mediului,
servicii şi comer

Nr. 4920/ 29.08.2017

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian,
Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”,
întrunită în şedin a de azi, 29.08.2017, având următoarea ordine de zi:”Proiect
de hotarare privind transformarea func iei publice de Referent, grad profesional superior, în
func ie public de Consilier grad profesional debutant şi aprobarea noului ştat de func ii al
aparatului de specialitate al primarului.”.

În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
transformarea func iei publice de Referent, grad profesional superior, în
func ie publică de Consilier grad profesional debutant şi aprobarea noului
ştat de func ii, comisia de specialitate este de acord cu cele expuse în
expunere, supusă la vot de preşedintele de comisie se aprob în unanimitate
de voturi.
Nemaifiind alte discu ii se declară şedin a închisă.
PREŞEDINTE,

Pîrvu Iulian

SECRETAR,

Roşu Cătălin-Mirel,

MEMBRII,

Chira Iulică,

Chican Constantin
Rauta Gheorghe
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana”, în şedin a
de azi, 29.08.2017, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare
privind transformarea func iei publice de Referent, grad profesional
superior, în func ie public de Consilier grad profesional debutant şi
aprobarea noului ştat de func ii al aparatului de specialitate al
primarului.”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de to i cei prezen i.
Nemaifiind alte discu ii se declară şedin a închisă.

Preşedinte,
Pleşea Ilie

Secretar,
Licu ă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

