
ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA 1 DECEMBRIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi statului de functii al aparatului de specialitate al primarului

comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 4
august 2015,

Având în vedere:
-  Proiectul de Hotărâre nr. 20/10.06.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, pentru modificarea organigramei şi statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, însoţit de Expunerea de motive,

- adresa transmisă de Instituţia Prefectului Judeţ Ilfov, înregistrată cu numărul 1797/05.03.2014,
prin care este comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2014 la nivelul comunei 1 Decembrie,

- prevederile art. XIII din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri,

- avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 28163/2015,
- prevederile din O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 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. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
(r2), cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat

cu numărul 6627/27.07.2015,
b) avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) litera b) din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea organigramei şi ştatului de functii al aparatului de specialitate al

primarului  comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre, prin modificarea structurii de funcţii publice, după cum urmează:

a) În cadrul Compartimentului agricol şi cadastru:
- desfiinţarea postului vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior,
b) În cadrul Compartimentului Stare Civilă:
- înfiinţarea postului de Inspector, clasa I, gradul debutant.
Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 1 Decembrie

în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate
 Art. 3. – Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către secretarul

comunei 1 Decembrie care va asigura şi publicitatea acesteia.
Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:

Marinel Bogdan FLOREANU  Secretarul comunei
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