ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS-VODA
JUDETUL CALARASI
PROIECT DE HOTARARE
cu privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a aparatului
de specialitate al primarului comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi si a Centrului de zi
pentru primire copii scolari si prescolari Dragos-Voda
Consiliul Local al comunei Dragos-Voda jude|ul Calarasj, intrunit in sedinta
ordinara la data de 28.08.2013 ,in sala de sedinte a consiliului
Avand in vedere ,
- nota de fundamentare la proiectul de hotarare si raportul de aprobare a d-lui Ion Radu
Aurel, primarul comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi;
-raportul de specialitate al domnului Adam Viorel, secretarul comunei , prin care propune
modificarea organigramei si statului de functii, ca urmare a OUGR nr. 77/2013. ;
- adresa nr. 9719/28.12.2012 a Institutiei Prefectului - judetul Calarasi prin care se
comunica numarul maxim de posturi pentru comuna Dragos-Voda, judetul Calarasi ;
- dispozitiile art. 107 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HGR nr. 611/2008
- dispozitiile Hotararii nr. 9/28.03.2013 privind aprobarea bugetului comunei Dragos-Voda
pe anul 2013;
- avizele celor trei comisii oraganizate de consiliul local pe domenii de specialitate
In baza art.36, aliniat (2), litera a) si aliniat (3), litera b) din Legea 215/2001Administratiei Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata ,
cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1 - Se aproba modificarea Organigramei si Statului de functii a aparatului de specialitate
al primarului comunei Dragos-Voda ,judetul Calarasi si a Centrului de zi pentru primire copii
scolari si prescolari Dragos-Voda. Anexele cu Organigrama si Statul de functii fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Primarul comunei Dragos-Voda va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatior ,instituiilor si
persoanelor interesante.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 55voturi pentru , din 10 consilieri locali in functie
PRIMAR,

ION RADU AUREL

