ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 25.05.2018
pentru aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
Orașului Târgu Frumos prin transformarea unor funcții publice de execuție vacante

Consiliul Local al oraşului Tg. Frumos, judeţul Iaşi,
 Având în vedere Expunerea de motive întocmită de Primarul oraşului Târgu Frumos,
înregistrată sub nr. 35685/18.05.2018;
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35687/18.05.2018 întocmit de Compartimentul
Resurse Umane şi Salarizare privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de
specialitate a primarului Orașului Târgu Frumos;
 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Iaşi nr. 35499/2018 prin care se
stabileşte numărul maxim de posturi pentru Oraşul Târgu Frumos potrivit OUG nr. 63/2010;
 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) coroborate cu art. 63 alin. (3) lit. b) din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
 Având în vedere Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Târgu Frumos, înregistrat
sub nr. 35686/18.05.2018;
- Având în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, de învăţământ, sănătate, familie, muncă
şi protecţie socială, culturală, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local oraş Târgu
Frumos, înregistrat sub numărul 36557/24.05.2018;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului
orașului Târgu Frumos astfel:
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a) Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din
cadrul Compartimentului Informarea Cetățeanului în inspector, clasa I, grad profesional
asistent;
b) Funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent din
cadrul Compartimentului Contabilitate și Buget oraș Târgu Frumos în referent, clasa III,
grad profesional superior.
Art. 2 Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
- Primarului Orașului Târgu Frumos,
- Compartimentului Resurse Umane şi Salarizare,
- Serviciului Economic,
şi o va duce la cunoştinţa publica prin afişare şi/sau pe pagina de internet şi/sau presa.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,

FEODOT NECULAI

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 25.05.2018, cu un număr de 16
voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la
ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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