ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 11/2018

privind desfiinţarea unei funcţii publice vacante

Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară azi, 28.02.2018,
Având în vedere :
- necesitatea eficientizării activităţii instituţiei publice, în scopul asigurării unui serviciu de
calitate şi îndeplinirii cu eficienţă a atribuţiilor instituţionale;
- art.107 alin.1 lit.a) şi din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici r.2 cu
modificărie şi completările ulterioare;
Văzând adresa nr.1958/07.04.2017 a Instituţiei Prefectului, judeţul Satu Mare privind
numărul maxim de posturi calculate aferente anului 2017 pentru aplicarea prevederilor art.III,
alin.8 din O.U.G.nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările
ulterioare;
Având AVIZUL favorabil nr. 9626/2018 al ANFP Bucureşti privind funcţiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiş, judeţul Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă desfiinţarea funcţiei publice vacante:
STRUCTURA
ACTUALĂ

Serviciul investiţii,
patrimoniu, servicii
publice,
administrative şi
situaţii de urgenţă
Poziţia nr.31

FUNCŢIA
PUBLICĂ
ACTUALĂ

Consilier

CLA
SA

I

GRAD
PROFESIONAL

Asistent

STRUCTURA
PROPUSĂ

Serviciul investiţii,
patrimoniu, servicii
publice,
administrative şi
situaţii de urgenţă

FUNCŢIA
CONTRACTUALĂ
PROPUSĂ

Muncitor
Calificat I

Art. 2 a) Se aprobă transformarea funcţiei contractuale vacante de Consilier, clasa I, grad
profesional Debutant, compartiment cultură, în funcţia contractuală de muncitor şi mutarea
acesteia la Serviciulinvestiţii, patrimoniu, serviciipublice, administrativşisituaţii de urgenţă.
b) Se aprobă actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii conform Anexelor 1 şi 2 la
prezenta.
Art. 3 Prezenta se comunică cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Instituţia
Prefectului, judeţul Satu Mare.

Vetiş la 28.02.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CRIŞAN BOGDAN

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14
Voturi împotrivă- 0 Abţineri-0

