ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea structurii unei funcţii publice din cadrul aparatul de
specialitate a primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr. 45 din 16.12.2013.

Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
In conformitate cu :
- prevederile art.107, alin.(2), lit.” b “ din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- 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.2449 din 16.12.2013;
- raportul comisiei de specialitate, nr.75 din 16.12.2013;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.45 din 16.12.2013;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. “ a ”, 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 transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, respectiv poziţia 4 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. Secretarul comunei va indeplini procedura de comunicare către A.N.F.P. a
prezentei hotărâri, conform prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi se site-ul www.grindu.ro.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Grindu.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind modificarea structurii unei funcţii publice din cadrul aparatul de
specialitate a primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
In conformitate cu :
- prevederile art.107, alin.(2), lit.” b “ din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- 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.2449 din 16.12.2013;
- raportul comisiei de specialitate, nr.75 din 16.12.2013;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.45 din 16.12.2013;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. “ a ”, 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 transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, respectiv poziţia 4 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. Secretarul comunei va indeplini procedura de comunicare către A.N.F.P. a
prezentei hotărâri, conform prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi se site-ul www.grindu.ro.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Grindu.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
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Funcţia publică de execuţie stabilită
conform HCL nr.34/22.07.2013.
Inspector, clasa 1, gradul profesional
principal
Compartimentul contabilitate, casierie

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Minea Niţă

ANEXA nr.1.
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