
HOTARAREA Nr. 36/2021
modificarea și  completarea HCL nr.32/2021 referitoare la  modificarea organigramei si a

statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului  comunei Ibănești.

Având în vedere : 
   - adresa cu nr. 7028/202021 din partea insituției Prefectului, jud.Vaslui, privind numărul

maxim de posturi pentru anul 2021 ;
- referatul de aprobare a primarului cu nr. 2764/03.08.2021 la proiectul de hotarare;   
- Raportul compartimentului de specialitate 2762/03.08.2021; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  

- art. 129 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.c;art. 158; art. 546 lit. k;  art 409 alin.(2) lit.b din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul
administrativ,

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:  

         Art.  1. Se  aprobă  modificarea  și   completarea  HCL nr.32/2021 referitoare  la   modificarea
organigramei  si  a  statului  de  funcții  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului   comunei  Ibănești,
prezentate în art.1 la prezenta hotărâre.

Art.  2.  Se  aprobă  modificarea  și   completarea  HCL nr.32/2021 referitoare  la   modificarea
organigramei  si  a  statului  de  funcții  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului   comunei  Ibănești.,
prevăzută în anexa nr.2 la przenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea organigramei  și a statului de funcții după cum urmează : 
           Art.3/1. - Desființarea  funcției publice vacante de  inspector clasa I,șef birou, nivel studii
superioare din cadrul Biroului Buget Finanțe, Contabilitate , Impozite și Taxe Locale.

- Art.3/2. Înființarea funcției publice de execuție  contractuală de consiler personal al primarului,
în cadrul compartimentului cabinet primar.

- Art.3/3. Biroului Buget Finanțe, Contabilitate , Impozite și Taxe Locale se modifică și va purta
denumirea de COMPARTIMENT Buget Finanțe, Contabilitate , Impozite și Taxe Locale.
Art. 4.  Primarul comunei Ibăneşti, judeţul Vaslui va duce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr 09  voturi din  11 consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                      06.08.2021

Vladimir Marius Ovidiu

      Contrasemneaz  ă:  
                      Secretarul general al Comunei Ibănești, 

                                                                                                          Pîrlog George
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