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HOTARARE
privind modificarea Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Valcelele
Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru
din data 24.02.2021







Având în vedere :
Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Valcelele nr 296/08.02.2021;
Raportul de specialitate nr 295/08.02.2021 al doamnului Antochie Bogdan Costin avand atributii
delegate de secretar general al UAT Valcelele;
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 4/19.02.2021 si
procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 2/19.02.2021;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotararea Consiliului Local Valcelele nr 29/12.11.2020, privind alegerea presedintelui de sedinta;
Prevederile art. 540, art 541 si art 557 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ;
În temeiul art 129, art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit a). din
OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
HOTARASTE

ART.1. Se aproba modificarea Statului de functii si a Organigramei aparatului de specialitate
al Primarului comunei Valcelele, conform anexei 1 si anexei 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2.Statul de funcţii se modifica dupa cum urmeaza:
-la pozitia 7 din statul de functii,Compartiment Contabilitate, postul de consilier IA, studii
superioare , se va transforma in consilier II,studii superioare;
ART.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul comunei şi consilierul cu
atributii de personal din cadrul Primariei Valcelele.
ART.4.Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga orice alta dispozitie contrara.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati.
Nr 12
Adoptata la Valcelele
Astazi 24.02.2021
Cu un nr de............voturi pentru
Cu un nr de............voturi impotriva
Cu un nr de............abtineri

Presedinte de sedinta
Tanase Nicolae

Contrasemneaza
p. Secretar general
Antochie Bogdan Costin

