ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
HOTĂRÂREA
Nr.43 din 19.12.2019
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul
comunei Draganesti

Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, întrunit în şedinţă ordinară în data de
19.12.2019, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind
publica.
Ţinându-se seama de referatul de aprobare al primarului comunei Draganesti prin care se propune
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Draganesti, raportul secretarului comunei precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local
În conformitate cu prevederile art.610 și 611 din O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul administrativ
- Dispozitia nr. 102/2019 privind incetarea raportului de serviciu al dl. Luchian Vasile ;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) ,(2) litera „a” alin.(3) lit,c art.196 alin.1 lit.a) şi art.139
alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul administrativ
H O T A R A S T E:
Art.1 – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii la nivelul comunei Draganesti , conform
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă ca funcția publică generală de secretar al unității administrativ – teritoriale să fie
transformată în funcția publică specifică de secretar general al unității administrativ – teritoriale și
introdusă în statul de funcții al UAT Draganesti în mod corespunzător.
Art.3 - Se aprobă ca funcția publică de execuție inspector clasa I grad profesional asistent din
cadrul Compartiment contabilitate impozite si taxe, achizitii publice să fie transformată în funcția
publică de execuție de consilier achiziții publice clasa I grad profesional asistent.
Art.4.- (1) Se aproba desfiintarea functiei publice de executie inspector clasa I , grad profesional
superior – functie vacanta din cadrul Compartiment contabilitate impozite si taxe, achizitii publice.
(2) Se infiinteaza functia publica de executie de inspector clasa I , grad profesional
debutant in cadrul Compartiment administraţie publică stare civilă, cadastru urbanism si registru
agricol .
Art.45- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamt
- Consiliului Judeţean Neamt
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Aparatului de specialitate al primarului
- Se face publică prin afişare
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