
 

 

 

 H O T A R A R E 

 privind modificarea organigramei si a Statului de functii ale Primariei Fratautii Noi prin 

transformarea a doua funtii publice :din consilier clasa I grad profesional superior in  consilier 

clasa I , grad profesional asistent si inspector , grad profesional superior in inspector , grad 

profesional debutant 
 Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei nr. 5874/ 01.07.2016 ; 

- raportul de specialitate nr. 5875/01.07.2016; 

- raportul comisiei de specialitate ; 

- prevederile Hotărârii Consililui local al comunei Frătăuţii Noi nr. 40 din 25.07.2013,  privind 

modificarea funcţiilor publice precum şi aprobarea Organigramei şi Statului de Functii ale 

Primariei Comunei Fratautii Noi, Judetul Suceava si ale Seviciilor publice aflate in 

subordinea Consiliului Local modificata prin Hotararea nr. 47 din 23.10.2014 , Hotararea 

nr.59 din 17 decembrie 2014 si prin Hotararea nr. 22 din 17.06.2015; 

- prevederile art. 107 alin.(2) lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. III din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „a” si alin.(3) lit.”b” şi ale art. 45 alin (1) si alin.(6) din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 Se aproba modificare organigramei si statului de functii ale Primariei Fratautii Noi 

prin transformarea a doua funtii publice : din consilier clasa I grad profesional superior in  

consilier clasa I , grad profesional asistent  din cadrul Compartimentului Administratie Publica 

Locala, Stare Civila, Autoritate Tutelara, Protectie Sociala al Aparatului de specialitate al 

primarului comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava si inspector , grad profesional superior in 

inspector , grad profesional debutant din cadrul  Compartimentului financiar-contabil din Aparatul de  

specialitate al primarului comunei Fratautii Noi  , județul Suceava conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Anexa nr. 1 la Hotararea nr. din 25.07.2013 se modifica si inlocuieste cu anexa care face 

parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.3 Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 40 din 25.07.2013 modificata prin Hotararea nr. 47 din 

23.10.2014  ,Hotararea nr. 59 din 17.12.2014, prin Hotararea nr. 22 din 17.06.2015 și Hotărârea nr. 50 din 

26.11.2015 se modifica si inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.4 Primarul, secretarul comunei si compartimentul financiar contabil vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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