ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu
Nr. 37 din 29.11.2013.

Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
In conformitate cu :
- prevederile art.5, alin.(1) din O.U.G.nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau in
coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
- prevederile H.C.L.nr.34/22.07.2013 privind aprobarea organigramei aparatului de
specialitate al primarului comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- nota de fundamentare a primarului comunei Grindu, nr.2321 din 28.11.2013;
- raportul comisiei de specialitate, nr.66 din 29.11.2013;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.37din 29.11.2013;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. “ a ” coroborate cu alin. (3), lit. “ b “ , art. 45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b „ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată(2), cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, prin transformarea postul vacant
de execuţie din cadrul compartimentului de sănătate prevăzut la poziţia 10 din Anexa 2 la
Hotărârea Consiliului local nr.34 din 22.07.2013, conform anexei 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Grindu şi se aduce la cunoştinţa
publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe site-ul www.grindu.ro.
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ANEXA nr.1.
la H.C.L.nr.49/10.12.2013.

Post vacant de execuţie
existent

Post vacant de execuţie
transformat

Asistent medical, gradul principal –
compartimentul sănătate (asistent
medical comunitar)

Asistent medical, gradul debutant –
compartimentul sănătate (asistent
medical comunitar)
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