
HOTARAREA Nr. 14/2020
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Primăriei Comunei

Ibăneşti, prin înfiinţarea unui post de şofer pentru autopeciala de primă interven ie aflatăție aflată
în dotarea U.A.T Ibăne tiști

  Având în vedere :
Expunerea de motive a Primarului Comunei Ibăneşti, prin care propune înfiinţarea unui post contractual

de şofer autospecială SVSU, cu derogare peste limita maximă de posturi prevazută în O.U.G. nr.63/2010, 
- Punctul 4.  din anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2006și completarea Legii nr. 273/2006

privind finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea unor măsuri financiare; țele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; și completarea Legii nr. 273/2006
Luând în consideraţie avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ibăneşti cu

privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat; 
Având în vedere faptul că, postul nou înfiinţat nu  presupune atribuţii ce exercită prerogativa de putere

publică si prin înfiinţarea postului contractual în aparatul de specialitate al primarului nu este necesar emiterea
unui aviz de către A.N.F.P.; 
           În conformitate cu  prevederile: 
- Ordinului M.A.I nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 
- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Procesul verbal de predare- primire i receptie cu nr. 2050/20.09.2019; și completarea Legii nr. 273/2006

- În temeiul art.129, alin.(2) coroborat cu alin.(7), lit.”k”; ”n”; ”s” , ale art.139, alin.(1) şi
alin.(3), lit.”i” şi ale art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonan a de Urgen ă nr.57/2019 privind Codulțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; țele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEŞTI, JUDETUL VASLUI ADOPTĂ
PREZENTA HOTĂRATE

Art.1. Se aprobă înfiinţarea unui post contractual de şofer pentru autospeciala de interventie PSI aflată în
dotarea  primăriei  Ibăne ti,  cu  derogare  peste  limita  maximă  de  posturi  prevazută  de  O.U.G.  nr.63/2010,și completarea Legii nr. 273/2006
conform  punctului 4.  din anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2006și completarea Legii nr. 273/2006
privind finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea unor măsuri financiare.țele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; și completarea Legii nr. 273/2006

Art.2. Se modifică organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii la nivelul Primăriei Comunei
Ibăneşti, pe anul 2020, aşa cum rezultă din Anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din această hotărare. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei  IBĂNE TI, înȘTI, în
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNE TI i Prefectului jude ului VASLUI  i seȘTI, în și completarea Legii nr. 273/2006 țele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; și completarea Legii nr. 273/2006
aduce la cuno tin ă publică prin afi area la sediul primărieiși completarea Legii nr. 273/2006 țele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; și completarea Legii nr. 273/2006

           
Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘTI, în ȘTI, în ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        13.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, și completarea Legii nr. 273/2006

                                                                                                     Pîrlog George 

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTI


