ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O N S I L I U L LO C A L
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de Functii ale Primăriei Comunei Frătauții Noi,
Județul Suceava și ale Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local
Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei nr. 9563 /31.10.2016;
- raportul compartimentului de resort nr. 9564/31.10.2016;
- raportul comisiei de specialitate nr. 3988/ 28.04.2017 ;
Avizul Agenției Naționale a funcționarilor Publici nr. Nr. 19993/2017 conexat cu nr.8178/2017 și
nr.56898/2016

prevederile art.100, art.107 din Legea Nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.63 alin. (2) și art. 65 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- 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;
În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „b” şi ale art. 45 alin.(1) si (6) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
-

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de Functii ale Primăriei Comunei Frătăuții Noi,
Județul Suceava și ale Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local, conform anexelor 1 -2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se transformă “Compartimentul Buget , Finante ,Impozite si taxe, Contabilitate” în “Birou Buget
, Finante ,Impozite si taxe, Contabilitate” și se inființează postul de funcționar public de conducere de Șef birou
Art. 3. Se desființează postul vacant de funcționar public de executie inspector, clasa I, grad profesional
asistent din cadrul “Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, disciplina în construcții , Paza
bunuri,PSI “, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 4. Se aprobă inființarea “Compartimentului Stare Civila” , în subordinea directă a primarului
comunei Frătăutii Noi, prin mutarea definitivă a unui post de funcționar public de execuție consilier, clasa I,
grad profesional asistent din compartimentul Administrație Publică Locală , Stare Civilă , Autoritate Tutelară,
Protecție Socială în compartimentul nou înființat.
Art.5. Se modifică denumirea compartimentului “Administrație Publică Locală , Stare Civilă, Autoritate
Tutelară, Protecție Socială” în compartiment “Administrație Publică Locală , Autoritate Tutelară, Protecție
Socială” .
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,

RUSU MARCEL-VASILE
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