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CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRÂRE
privind: transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Fărcașele, Județul Olt
Consiliul Local al comunei Fărcașele, județul Olt, întrunit în ședința ordinară din data de
23 iulie 2018 ;
Expunere de motive: Prezentul proiect de hotărâre propus spre aprobare Consiliului
Local al comunei Fărcașele, cuprinde transformarea funcției publice vacante de inspector,
grad profesional superior, din cadrul Compartimentului personal, salarizare, relația cu ANFP,
ID post 224109, prevăzută în ștatul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Fărcașele nr. 49/25.09.2017, prin care a fost actualizată Organigrama, numărul de personal și
ștatul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcașele, Județul Olt și al
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Fărcașele, județul Olt.
Având în vedere:
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Fărcașele, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 3952 din 17.07.2018 ;
- raportul de specialitate nr. 3953 din 17.07.2018, al compartimentului de resort, cu privire
la susținerea proiectului de hotărâre ;
- nota de fundamentare întocmită de secretarul comunei Fărcașele, Județul Olt, cu
privire la proiectul de hotărâre ;
- raportul de avizare nr. 3954 din 17.07.2018, al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Fărcașele ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr. 49 din 25.09.2017, 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 ;
- 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;
- prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
cu modificările şi completările ulterioare ;
-prevederile art.8, art.42 alin.(4), art.43 şi art.80 – art.85 din Legea nr. 24/2000, privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modifiările
şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE:

10

Art. 1 Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului personal, salarizare, relația cu
ANFP, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior.
Art. 2 Se aprobă modificarea Ștatului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Fărcașele, conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Secretarul comunei Fărcașele, Județul Olt va îndeplini procedura de comunicare
către A.N.F.P. a prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
 Instituţiei Prefectului judeţului Olt ;
 Viceprimarului comunei Fărcașele ;
 Compartimentului personal –salarizare, relația cu A.N.F.P.;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PĂSĂRICĂ STELIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina
Total consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
12
12
0
0

Nr.34 din 23.07.2018

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data
de23.07.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de
12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consilieri prezenți în ședință
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ANEXA
la H.C.L. nr. 34 din 23.07.2018

Funcţia publică de execuţie vacantă ce urmează a fi transformată
din cadrul Compartimentului personal salarizare, relația cu ANFP

Nr.

ID post vacant

Crt.

2.

ID 224109

Funcţia publică
vacantă
de execuţie
existentă
Inspector
clasa I,
gradul profesional superior

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PĂSĂRICĂ STELIAN

Funcţia publică
vacantă
de execuţie
transformată
Referent,
clasa III,
grad profesional -superior

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

