HOT

RÂRE

pentru stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor
privind ocuparea functiei a aparatului permanent al Consiliului Local Gogosari
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
expunerea de motive, înregistrată cu nr.6960/13.12.2017 ;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr .6959 /13.12.2017;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 7220/27.12.2017 ;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 7221 /27.12.2017;
- prevederile art.79^1, alin.2 , Anexa 1din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr. 284/2011 cu modificată şi completată ulterior, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice;
- prevederile art.36, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administraţia
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 administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
-

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba constituirea comisiei de concurs in vederea ocuparii postului vacant de referent
de specialitate din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Gogosari, urmand a avea
urmatoarea componenta:
1. Pirvu Loredana – Mihaela – Consilier Principal;
2. Cosat MarianaConsilier Asistent;
3. Nebunescu Madalina- Violeta – Cosilier Debutant;
Secretar – Ciobanu Silvia Nicoleta – Consilier Principal.
Art.2. Se aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor in urmatoarea componenta:
1. Chelu Elena Iuliana – Secretar;
2. Rosu Ecaterina – Referent;
3. Radu Cristiana Giorgiana- Cosilier Debutant;
Art.3.- Primarul comunei împreuna cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale vor urmări ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,

Rosu Mirel Catalin
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Daia D nu
Nr. 6960 /13.12.2017

Subsemnatul, DAIA D NU , primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu, referitor la proiectul de
hotărâre pentru stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind
ocuparea functiei a aparatului permanent al Consiliului Local Gogosari, urmare aprobarii
organigramei si statului de functii prin HCL. nr.63/2017in cadrul aparatului de lucru al Consiliului
Local este vacant postul de referent de specialitate .
Potrivit art.79^1, alin.2 , Anexa 1din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare si H.G. nr.
284/2011 cu modificată şi completată ulterior, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Față de cele expuse mai sus, consider că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea
condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care propun adoptarea acestuia în forma prezentată.
Fata de cele prezentate, avizez proiectul de hotarare si propun prezentarea acestuia comisiei de
specialitate a consiliului local spre analiza si avizare.

PRIMAR,
DAIA DANUT
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Nr. 6959/13.12.2017

R E FE RAT
Subsemnata, Chelu Elena Iuliana, secretar

în cadrul unit ii administrativ-teritoriale

Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre pentru stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de
solutionare a contestatiilor privind ocuparea functiei a aparatului permanent al Consiliului Local
Gogosari, urmare aprobarii organigramei si statului de functii prin HCL. nr.63/2017, in cadrul
aparatului de lucru al Consiliului Local este vacant postul de referent de specialitate .
Potrivit art.79^1, alin.2 , Anexa 1din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare si H.G. nr.
284/2011 cu modificată şi completată ulterior, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Fata de cele prezentate, avizez proiectul de hotarare si propun prezentarea acestuia comisiei de
specialitate a consiliului local spre analiza si avizare.
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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. 7220 / 27.12.2017

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:” Pirvu Iulian
,Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”,
întrunită în şedinţa de azi, 27.12.2017, având următoarea ordine de
zi:”Proiect de hotarare pentru stabilirea comisiei de concurs si a comisiei
de solutionare a contestatiilor privind ocuparea functiei a aparatului
permanent al Consiliului Local Gogosari”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului privind proiectul de
hotarare mentionat mai sus, comisia de specialitate este de acord cu cele
expuse, supus la vot de preşedintele de comisie se aprob în unanimitate de
voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,

Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana”, în şedinţa de
azi, 27.12.2017, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare
pentru stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
contestatiilor privind ocuparea functiei a aparatului permanent al
Consiliului Local Gogosari”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

