
R O M Î N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI

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

Statului de funcţii pentru Aparatul  de specialitate al Primarului 

Consiliul local al comunei Sudiți județul Ialomița,
Examinînd:
Proiectul de hotărîre inițiat de primarul comunei,  privind modificarea Organigramei și  Statului de 

funcții al Aparatului de specialitate al Primarului, aprobată prin HCL nr. 67/28.11.2014,
Luînd în discuție,
Referastul de necesitate întocmit de  primarul comunei,  înregistrat la nr. din.2015 
-Raportul compartimentului  resurse umane, 
Raportul de avizare al comisiei de specialitate Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local , 
In conformitate cu :
-prevederile art. din legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici,
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 –(1) Se aprobă  modificarea  Oragnigramei   Aparatului de specialitate al Primarului și a  
Statului de personal , după cum urmează: 

a.-devacantarea  postului  nr. 12 –funcție publică-inspector în cadrul Compartimentului  Cadastru-
urbanism prin numirea în funcție a d-nei Vișan Georgeta  și nr.16-funcție contractuală-șofer,în cadrul 
Compartimentului Administrativ prin numirea în funcție a domnului Vasile Ștefan , admiși la concursurile 
de recrutare din luna decembrie 2014,

b.-modificarea nivelului funcțiilor publice din cadrul Compartimentului POLIȚIE LOCALĂ,la
 -postul  nr. 19 , polițist local,  referent clasa III din  grad profesional „asistent” în grad profesional 
„principal”,
 -postul nr.20, polițist local,  referent clasa III, din grad profeional  „debutant” în grad profesional 
„principal” .

   (2) Organigrama  și în Statul nominal de personal al Aparatului de specialitate al Primarului, 
institutiilor si serviciilor publice de interes local,astfel modificate,sînt prezentate în  anexele nr.1 și  nr. 2 la
prezenta  hotărîre.

Art.2- Prezenta hotărîre, se  comunică Instituției Prefectului, pentru controlul legalității ,Primarului
comunei, pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,DOBRIU ARICLIA

                                        
Contrasemnează,
Secretarul comunei, jr.VASILE IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi, 11.02.2015
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