ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
NR. 74 din 30.09.2019
privind aprobarea Organigramei şi Statul de funcţii al
Primăriei comunei Moldoveni

Consiliul Local al comunei Moldoveni, judeţul Neamţ;
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Moldoveni privind modificarea
Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primăriei comunei Moldoveni, referatul
de aprobare nr. 1384 din 8.10.2019 al inițiatorului proiectului și raportul de specialitate nr. 1383 din
8.10.2019, întocmit de secretarul comunei;
Văzând avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate a consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. C, art. 242, alin. 1, art. 406, art. 610 și art. 611, art. 139 alin. 1 și
art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Începând cu data de 01.10.2019, se aprobă următoarele modificări intervenite în Organigrama
și Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Moldoveni, după cum urmează:
1. Se înființează Compartimentul Achiziții Publice și Licitații
Postul de natură contractuală de consilier IA – consilier primar, ocupat din 2014 de doamna Moldovanu
Maria se stabilește ca funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, grad profesional principal,
având în vedere atribuțiile din fișa postului care prevede exercitarea atribuțiilor de achiziții publice mai
mult de 50%, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, conform prevederilor art. 406 și art.
610 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
2.Se stabilește funcția publică specifică de secretar general al unității administrativ teritoriale, prin
transformarea funcției publice de secretar U.A.T., conform prevederilor art. 390 alin. 2 și art. 611 alin. 1
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art.2.- Începând cu data de 01.10.2019, se modifică în mod corespunzător Organigrama și Statul de
funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Moldoveni, conform anexelor 1 și 2, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul comunei Moldoveni, județul Neamț, prin compartimentele de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4- Hotărârea se va comunica – potrivit legii, autorităților și persoanelor interesate prin grija
secretarului comunei.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Iuliana Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

HOTĂRÂRE
Nr. 51 din 23.07.2018
privind aprobarea Organigramei şi Statul de funcţii al
Primăriei comunei Moldoveni

Consiliul Local al comunei Moldoveni, judeţul Neamţ;
Având în vedere
-expunerea de motive si proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Moldoveni cu privire la
transformarea functiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Moldoveni;
-prevederile art.107 alin.2 lit. b din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor fublici, republicată 2,
modificată și completată;
- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile HCL nr.29/26.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a Statului de funcţii pentru
personalul din cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei Moldoveni
- prevederile HCL nr.
-Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moldoveni ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin .2, lit.a, şi alin.3 lit.b din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 46 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificată și completată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Organigrama și Statul de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei
Moldoveni, județul Neamț, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul comunei Moldoveni, județul Neamț, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.3.- La data prezentei dispoziții se abrogă orice dispoziţii contrare.
Art.4- Hotărârea se va comunica – potrivit legii, autorităților și persoanelor interesate prin grija
secretarului comunei.

PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Iuliana Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

