
R O M Â N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI

                                                      H O T Ă R Î R E
privind aprobarearea Organigramei şi a

Statului de funcţii pentru Aparatul  de specialitate al Primarului 

Consiliul local al comunei Sudiți județul Ialomița,
Analizînd:
Expunerea de motive a primarului comunei, înregistrată la nr. 100 din 14.07.2014,
Raportul comisiei de specialitate Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local , 
In conformitate cu :
- prevederile art. 107 alin. 2, lit. b) din Legea 188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici(r2),

cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 36 alin.3 lit. b și 45, alin. (6)  și 115 lit.b din Legea 215/2001,  privind administraţia 

publica locala, republicata, modificată şi completată, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 –) Se aprobă modificarea Structurii organizatorice (anexa nr. 1)   și Statului de
personal (anexa nr.2) al Aparatului de specialitate al Primarului,după cum urmează: 

a.-modificarea nivelului postului ocupat  prevăzut la poziția nr. 5 în Statul 
nominal de personal,Compartiment  Financiar-contabil, ca urmare a promovării în grad professional ,titular
Radu Lucreția, din referent,clasa III, din grad profesional “asistent” în  referent,clasa III, grad professional 
“principal ”.

b.-Modificare la poziția 10- funcție publică de inspector,grad professional “debutant” din “vacantă 
” în “ocupată ” prin  admitere la concursul  de recrutare (titular Burlacu Nicoleta).

c.-Modificare la poziția 15 Compartiment Pază comunală,funcții contractuale-din “vacantă” în 
“ocupată”  prin admitere la concurs de recrutare (titular Popescu Iulian). 

d- modificarea nivelului postului vacant prevăzut la poziția nr. 11 în Statul nominal de 
personal,Compartiment  Cadastru/Urbanism,din inspector,clasa I, “debutant” în inspector,clasa I,-grad 
profesisonal “superior”.

Art.2- Prezenta hotărîre,adoptată cu respectarea art.45 din lg.215/2001, se  comunică Instituției
Prefectului, pentru controlul legalității ,Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin
compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,ANDREȘAN ELENA

                                             
Contrasemnează,

Secretarul comunei, jr.VASILE IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi, 14.08.2014
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