ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transformarea postului vacant de funcție publică de execuție consilier clasa I
grad superior în consilier clasa I grad principal în cadrul compartimentului Contabilitate
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 25.09.2014
Avand in vedere :
 Raportul de specialitate al domnului Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea,
înregistrat sub nr. 4854/23.09.2016;
 Prevederile art 107, alin (2), lit. b) din Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile art. 15 din HG nr. 611/04.06.2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 prevederile art. 36 , alin (2), lit. a) si alin. (3) ,lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul dispozitiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă transformarea postului vacant de funcție publică de execuție consilier clasa I
grad superior în consilier clasa I grad principal în cadrul compartimentului Contabilitate din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei, anexa nr. 2 la HCL nr. 57/22.12.2015,
privind aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Minastirea si organigramei pe anul 2016, se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. Primarul comunei Mînăstirea va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri
prin compartimentele de specialitate.
Art .4. Secretarul comunei Manastirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Tudor Gheorghe
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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Data: 29.08.2016
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 14 voturi “pentru”, din 14 consilieri prezenți și 15 în
funcție

