
                                              

HOTARAREA Nr. 17/2020
aprobarea privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru aparatul de

specialitate al primarului comunei Ibăne ti.ști.

Având  în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Ibăne ti  prin care propune modificarea  organigramei şi aști.
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ibăne ti  ; ști.
- comunicarea  de către Institu ia Prefectului, jude ul Vaslui prin adresa nr.  8298 din 11.06.2019 ația Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a ția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a
numărului   maxim  de  posturi  calculat  conform  OUG  nr.  63  /2010,  pentru  unită ile  administrativția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a
teritoriale din jude ul Vaslui ;ția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a

 -  prevederile  art.  III  si  art.  VI din Ordonan a  de Urgen ă a Guvernului nr.63/2010 pentruția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a ția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a
modificarea   si  completarea  Legii  nr.273/2006 privind  finan ele  publice   locale,  precum i  pentruția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a ști.
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările i completările ulterioare,ști.
-  prevederile  art.  610,  611  ,  612  din  Ordonan a  de  urgen ă  nr.  57/03.07.2019  privind  Codulția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a ția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a
Administrativ;
- Legea nr.153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- In temeiul prevederilor art.139 alin 1 i  art.196 alin. 1  lit.a Ordonan a de urgen ă nr. 57/03.07.2019ști. ția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a ția Prefectului, județul Vaslui prin adresa nr. 8298 din 11.06.2019 a
privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al comunei Ibăne ti, Jude ul Vaslui,ști, Județul Vaslui, țul Vaslui,

HOT  ĂRĂ TE:ȘTE:  

           Art. 1. - Se aprobă organigrama şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Ibăne ti, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.ști.

Art.  2.  -  Se  aprobă statul  de funcţii  pentru  aparatul  de  specialitate  al  primarului  comunei  Ibăne ti,ști.
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Primarul comunei Ibăne ti,  judeţul Vaslui, cu sprijinul compartimentului de specialitate,  vaști.
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija secretarului
comunei.

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

    PRE ENINTE DE EDINȘENINTE DE ȘEDINȚ ȘENINTE DE ȘEDINȚ ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                           28.02.2020

       Bodroghină Vasile
   Contrasemneaz  ă:  

Secretar general, 
                                                                                                       Pîrlog George 
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