ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
..........................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
Privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Ulmeni, prin transformarea postului corespunzator functiei
contractuale de inspector de specialitate gradul II, in functie contractuala de
inspector de specialitate gradul I si a functiei publice de executie de referent
principal in functie publica de executie de consilier asistent in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ulmeni
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta ordinara in data
de 29 Martie 2018;
Avînd în vedere;
- Rapoartul final al examenului de promovare in clasa , pentru functionarii publici,
inregistrat sub nr.1406/21.03.2018 si raportul final al examenului de promovare in grad
pentru personalul contractual, inregistrat sub nr.14099/21.03.2018;
- Raportul secretarului comunei prin care propune necesitatea modificarii statului de
functii pentru aparatul de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.1425/21.03.2018;
- Procesele verbal de sedinta ale comisiilor de specialitate;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate, inregistrate sub nr.1569,
1570,1571 din 29.03.2018;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administrţia publică;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.10/29.03.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta;
- prevederile art.36 alin.(2) lit. (a) , ale alin. (3) lit.(b) ,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 Statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, prin transformarea postului
corespunzator functiei contractuale de inspector de specialitate gradul II, in functie
contractuala de inspector de specialitate gradul I, precum si transformarea functiei
publice de executie de referent principal prin promovarea in clasa, in functie publica
de executie de consilier gradul profesional asistent ,din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ulmeni ,conform anexei n.1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se Insarcineaza primarul
comunei Ulmeni, judetul Calarasi.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesati prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dorina CARAUSU
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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