
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

PROIECTDE HOTARARE
privind modificarea organigramei si statului de functii

ale aparatului de specialitate al primarului

Avand in vedere:
- Adresa cu numarul maxim de posturi pentru anul 2017, imegistrata cu nr. 1032106.04.2017;

In temeiul prevederilor art. 36. atin. (1), alin. (2) lit. a) 9i alin (3) lit. b), art. 45 alin (6) din Legea
nr. 21512001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

in calitate de iniliator, sustin ca este necesara supunerea spre aprobare a unui proiect de hotarare
privind modificarea organigramei si statului de frrnctii ale aparatului de specialitate al primarului,
conform situatiei actuale, deoarece de la ultima aprobare a consiliului local s-au stabilit:

- mutarea a doua functii contractuale vacante de inspector din cadrul compartimentelor S/are
civila, Juridic, Asistenta sociala, Resurse umane, Registratura si Agricol, Cadastru, Urbanism,
in compartimentul Administrativ, stabilindu-le denumirea de Soler si Fochist ;

- redenumirea functiei contractuale vacante de revizor contabil grad I in inspector grad I;

PROPUN:

PRIMAR,
N

elA

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova,

Art,l - Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate

al primarului, conform noilor act:ualizari;



ROMANIA
JUDETULPRAHOVA
COMT,rNA GORNET-CRICOV
CONSILruL LOCAL

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI
privind modificarea organigramei si statului de functii

ale aparatului de specialitate al primarului

Avand in vedere:

- Raportul compartimentului de resort, privind modificarea organigramei si statului de functii ale
aparatului de specialitate al primarului, conform avizului ANFP nr.26827/2017;
- Adresa cu numarul maxim de posturi pentru anul2017, inregistrata cu nr. 1032106.04.2017;

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (l), alin. (2) lit. a) qi alin (3) lit. b), art. 44 atin (1) din
Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALA, BUGET.FINAI\TE, ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRTVAT AL COMUI\EI, AGRICULTURA,
GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICI SI COMERT,

avizeaza pentru legalitate Proiectul de hotarare supus dezbaterii,

Presedintele comisiei: MATEESCU VASILICA
Secretarul comisiei: DICU MIHAELA
Membrii comisiei: DINICA CONSTANTIN

DINESCU MARIA
VASILE NICOLAE l)



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

EXPT]NERE DE MOTIYE
privind modifrcarea organigramei si statului de functii

ale aparatutui de specialitate al primarului

Yazatd'.

- Adresa cu numarul maxim de posturi pentru anul 2017, inregistrata cu nr. 1032/06 04.2017i'

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (1), aiin. (2) lit. a) gi alin (3) lit. b), art. 45 alin (6) din Legea

w.21512001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare,
Avand in vedere cele mantionate mai sus, consider ca este necesara modificarea organigramei si

statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, deoarece de la ultima aprobare a

consiliului local s-au stabilit:
- mutarea a doua frrnctii contractuale vacante de inspector din cadrul compartimentelor Stare

civila, Juridic, Asistenta sociala, Resurse umane, Registrdtura si Agricol, Cadastru, Urbanism, in
compartimentul I dministrativ, stabilindu-le denumirea de Sof r si Fochist ;

- redenumirea functiei contractuale vacante de revizor contabil grad I in inspector grad I;
Acestea pentru buna functionare a aparatului de specialitate al primarului.
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Vazand:

- Adresa cu numarul maxim de posturi pentru anl] 2017, inregistrata cu nt, |032106,04.20|.7;

_'p."r"al.ii", art. 36. alin. 1t;, a1n. (2) lit. a) 9i alin (3) lit. b) si art.44 alin (1) din Legea nr.

ZtStZiOt privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- stabilirea mutarii a doua functii contractuale vacante de inspector din cadrul compartimentelor

Stare civila, Juridic, Asistenta sociala, Resurse umane, Registratura si Agricol, Cadastru, Urbanism,

in compartimentul Administrativ, cu denumirea de Sofer si Fochist si redenumirea functiei
contactuale vacante de revizor contabil grad I in inspector grad I, consider ca este necesara
modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, deoarece s-au
produs schimbari de la ultima aprobare a consiliului local.

TAR,
VLAD ISABETA
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