ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

Nr . 51/28.07.2022

HOTARARE
Cu privire la : modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Verguleasa, judetul Olt
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 5017/15.07.2022 al Compartimentului resurse umane, cu privire la
necesitatea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Verguleasa, aprobat de catre Consiliul Local Verguleasa prin Hotararea nr. 54/18.11.2021;
- Dispozitia primarului nr. 130/2022 cu privire la promovarea definitiva in clasa a
doamnei Petre Gionea Nicoleta, prin transformarea postului ocupat, ca urmare a promovarii
examenului intr-o functie publica de executie dintr-o clasa superioara, de grad profesional
asistent si stabilire drepturi salariale;
- Hotararea Consiliului Local Verguleasa nr. nr. 54/18.11.2021 cu privire la modificarea
statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Verguleasa, judetul Olt;
- Proiectul de hotarare nr. 48/15.07.2022;
- Initiativa Primarului comunei Verguleasa conform referatului de aprobare nr.
95/15.07.2022;
- Raportul de specialitate nr. 5035/15.07.2022, intocmit de catre Compartimentul
resurse umane si relatii cu publicul;
- Avizul favorabil nr. 38/25.07.2022 al Comisiei de specialitate pe domenii de activitate
buget - finante, dezvoltare economico-sociala, juridice și de disciplină, din cadrul Consiliului
local Verguleasa;
- Prevederile art. 129, alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) si art. 409 alin. (1) si (3) lit. a) din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 alin. (2), art. 6 alin (3), capitolul V- ,,Structura actului normativ’’, art.
80 – 84 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata;
- Anuntul nr. 96/15.07.2022, care atestă faptul că a fost respectată procedura prevăzută
de art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr.57/2019, privind
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Verguleasa, judetul Olt, aprobat prin Hotararea Consiliului local
Verguleasa nr. 54/18.11.2021 – anexa 2, in sensul modificarii randului 13, cu privire la
denumirea functiei publice, clasa si grad profesional, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Ìncepând cu data emiterii prezentei, orice prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea ;
Art. 3. Hotararea poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ;
Art. 4. Hotărârea se va afisa pentru luare la cunostinta, se va posta pe site-ul
www.primariaverguleasa.judetulolt.ro si se va comunica:
_ Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
_ Primarului Comunei Verguleasa;
_ Compartimentelor din cadrul primariei;
- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 10
- consilieri locali absenti – 1.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
ARGESANU OVIDIU

Contrasemneaza
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL
NR.51/28.07.2022
Semnatura
persoanei
Data
Operatiuni efectuate
responsabile
ZZ/LL/AN
sa efectueze
procedura
1
2
3
Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate: X simpla
28.07.2022
□ absoluta □ calificata
Comunicarea catre primar
10.08.2022
Comunicarea catre prefectul judetului
04.08.2022
Aducerea la cunostinta publica
10.08.2022
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter
individual
Hotararea devine obligatorie sau produce efecte
10.08.2022
juridice, dupa caz

