COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0349 41 10 05, E-mail:
primaria@primariavitomiresti.ro

Nr. 6103/05.11.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

-

-

-

Privind: Aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vitomirești și
Consiliului Local Vitomireşti, județul Olt
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului nr. 6101/05.11.2020;
Raportul compartimentului de resort nr. 6102/05.11.2020;
Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Adresa Instituției Prefectului, Județul Olt nr. 22747/29.04.2020 privind numărul maxim de
posturi;
Hotărârea Consiliului Local nr. 19/28.05.2020 cu privire la: „Aprobare organigramă şi stat de
funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vitomirești
șiConsiliului Local Vitomireşti, județul Olt”;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor
normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dispoziţia nr. 150/28.10.2020 cu privire la: Încetarea de drept a Contractului individual de munca al
domnului Priboianu Constantin – consilier personal al primarului comunei Vitomirești, județul Olt

Dispoziția nr. 111/15.07.2020 cu privire la: Reluare activitate Barbu Mugurel Ștefan – referent
asistent în cadrul Compartimentului Fond funciar și registrul agricol începând cu 03.08.2020
- Dispoziția nr. 140/05.10.2020 cu privire la: Numire funcționar public de execuție definitiv
Călin Vasilica Adriana
Dispozitia nr. 107/29.06.2020 Transformare post, promovare în grad și stabilire drepturi
salariale Ștefan Elisabeta Cristina
- Dispoziția nr.147/21.10.2020 Cu privire la: Promovarea în grad profesional a doamnei
Stănciucu Aurica Elena, funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialiatate al
primarului comunei Vitomirești
- Dispoziția nr.148/21.10.2020 Cu privire la: Promovarea în grad profesional a domnului
Vasiloiu Laurențiu Filip, funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialiatate al
primarului comunei Vitomirești
PRIMARUL COMUNEI VITOMIREȘTI
PROPUNE:
Art.1 Se aprobă desființarea postului contractual de executie vacant de consilier primar,
Compartiment cabinet primar.
Art.2. Se aprobă înființarea postului de conducere contractual de administrator public,
Compartiment administrator public.

Art.3. Postul de referent, clasa a III-a, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului
fond funciar și registrul agricol devine ocupat prin reluarea activității domnului Barbu Mugurel –
Ștefan începând cu 03.08.2020.
Art.4. Se aprobă transformarea postului de consilier, clasa I, debutant de la Compartimentul
Taxe și impozite în consilier, clasa I, grad profesional asistent în urma definitivării stagiului doamnei
Călin Vasilica Adriana.
Art.5. Se aprobă transformarea postului de consilier, clasa I, asistent de la Compartimentul
Taxe și impozite în consilier, clasa I, grad profesional principal în urma promovării în grad profesional
al doamnei Stănciucu Aurica Elena
Art.6. Se aprobă transformarea postului de consilier achiziții publice, clasa I, asistent de la
Compartimentul achiziții publice în consilier achiziții publice , clasa I, grad profesional principal în
urma promovării în grad profesional al domnului Vasiloiu Laurențiu Filip
Art. 7. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vitomirești și Consiliului Local Vitomireşti, județul Olt, conform
Anexelor nr. 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 19/28.05.2020 își
încetează aplicabilitatea.
Art. 9. Prezentul proiect se va înainta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Vitomirești în vederea aprabării hotărârii.
PRIMAR,
Ion Robert ROTEA

Secretar general al comunei Vitomirești,
Elena Liana PREDA

