ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI
HOTĂRÂREA nr. 15
din 28 februarie 2020
privind
transformarea funcţiei publice de execuţie, vacante, de inspector, grad profesional
asistent, din cadrul compartimentului urbanism, în funcţia de inspector grad profesional debutat.
Consiliul local
al Comunei Ciorăşti, judetul Vrancea, întrunit in şedinţa
extraordinară la data de 28 februarie 2020,
- văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind transformarea funcţiei publice
de execuţie, vacante, de inspector, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului
urbanism, în funcţia de inspector grad profesional debutat înregistrat sub numărul
698/17.02.2020;
- vazând raportul compartimentului de resort înregistrat la numărul 768 din data de 20
februarie 2020 ;
- pe baza avizului Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- în conformitate cu prevederile art. 409 alin. (3) lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- în temeiul art. 129 alin. (1) –(2) lit. ”a” alin. (3) lit. ”c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Transformarea funcției publice de execuție, vacante, de inspector grad profesional
asistent din cadrul compartimentului urbanism, într-o funcție de grad inferior – grad debutant.
Art.2. Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciorăşti, judeţul Vrancea conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor celor interesați și Instituței Prefectului
județului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
Ciorăști, județul Vrancea prin compartimentul buget, contabilitate, impozite.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează,

Consiler local Stan Ionel

Secretarul general al comunei,
Rizea Fănica

Anexa la HCL nr. 15 din 28 februarie 2020

Funcţia publică de execuţie vacantă din aparatul de specialiate al primarului comunei Ciorăşti,
judeţul Vrancea ce se transformă

Nr.
Crt.

1.

Poziţia din statul de
funcţii aprobat
conform HCL nr. 47
28.10.2019
Nr. crt. 13
din anexa nr. 2 la
H.C.L. nr. 47
din 28.10.2019

Compartimetul

Urbanism

Funcţia publică
vacantă
de execuţie
existentă

Funcţia publică
vacantă
de execuţie
transformată

Inspector, clasa I,
gradul profesional
asistent

Inspector, clasa I,
gradul profesional
debutant
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Contrasemnează,

Consiler local Stan Ionel

Secretarul general al comunei,
Rizea Fănica

