str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitor la: Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru anul 2017 ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrşcoveni Județul Olt .
Având in vedere:
Expunerea de motive nr. 324 / 02.02.2017 la proiectul de hotărâre nr.325/02.02.2017 ;
Raportul de specialitate nr.351/27.03.2017 al secretarului comunei Pîrşcoveni ;
Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.11721/2017 ;
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pîrşcoveni ;
Prevederile art.100 ,art.107 alin.(1), lit.a) și alin.(3) şi art.111 alin.(3) din Legea nr.188/1999 (r2)
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Prevederile art.61 alin.(3)-(4) și art.63 alin.(1) ,lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.a) din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală ,republicată cu modificările și completările ulterioare ;
Prevederile art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare,
aprobată și completată prin Legea nr.13/2011;
Prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin (2), lit.b coroborate cu alin.(3) , lit.b) ,art.45, alin.(1) si art. 115 alin.1 lit.b
din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările
ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI ,adoptă prezenta ,
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrşcoveni , județul
Olt , conform anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se aproba statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrşcoveni ,
județul Olt , conform anexei nr.2 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.-Se aprobă transformarea funcției contractuală de referent IA, nivel studii medii , gradația 5,
clasa de salarizare 28 ,coeficient de ierarhizare 1,95 identificată în ștatul de funcții la poz.nr.6, ocupată de
către d-na Ilinca Maria , în funcția publică de execuție de referent , nivel studii medii, grad profesional
superior , gradația 5 , clasa de salarizare 30, coeficient de ierarhizare 2,05 în cadrul compartimentului de
contabilitate , impozite și taxe locale .
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate:
Primarului comunei Pîrşcoveni și secretarului comunei Pîrșcoveni pentru aducerea la
îndeplinire ;
Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt ;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
Marian MATEI

CONTRASEMNEAZĂ ,
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia GHEORGHE
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