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PRIMARIA COMUNEI FĂRCAȘELE

Nr. 812 din 09.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind: transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Fărcașele, Județul Olt
Având în vedere prevederile art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 36/10.08.2015 cu privire la actualizare
organigramă, număr de personal şi ştat de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Fărcașele şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor din
subordinea Consiliului Local Fărcașele ;
În cadrul Compartimentului urbanism - cadastru, există o funcţie publică de
execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional asistent care urmează a fi
transformată în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant.
Având în vedere prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
„ Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile
lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în situaţia:
b) transformarii unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă
denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul
maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare
anuale alocate. ”
Facem precizarea că prin transformarea funcției publice vacante de execuție
existentă, ne încadrăm în numărul maxim de posturi aprobat pentru Comuna Fărcașele și în
fondurile bugetare alocate pentru acest an.
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b) şi ale
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei
Fărcașele proiectul de Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcașele, Județul Olt.
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