CONSILIUL LOCAL COMUNA CUZA VODA
JUDETUL CALARASI

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului
propriu al Primăriei comunei Cuza Vodă

Consiliul local al comunei Cuza Voda, judeţul Călăraşi, întrunit in sedinţa ordinara la data de 01. 10. 2007,
AVAND IN VEDERE:

- Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primăriei comunei Cuza Vodă;
- raportul de specialitate 5.459 / 2007 întocmit şi depus de responsabilul cu resursele umane – d-na Mitu
Florica, consilier în cadrul aparatului propriu al Primăriei;
- Avizul / raportul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cuza Vodă;
- prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 41 / 2006 privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Primăria Cuza Vodă şi serviciile publice şi instituţiile din subordinea Consiliului local al
comunei Cuza Vodă, pentru anul 2007, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit. „a” şi „d”, alin.(3) lit. „b” şi alin.(6) lit. „a”, pct.14, 16 din Legea nr.215/2001,
republicată, precum şi art.45 alin.(1) ;
- Prevederile art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
In temeiul art.36 alin.(1) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,
Consiliul local al comunei Cuza Vodă

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) Se modifică organigrama şi statul de funcţii al Primăriei Cuza Vodă şi al serviciilor
publice subordonate Consiliului local, prin transformarea unor posturi, astfel:
a) postul de „referent I A” din cadrul Compartimentului „Achiziţii Publice şi Dezvoltare Locală” se
transformă în postul de „consilier, gradul I”;
b) postul de „referent I A” din cadrul „Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” se transformă în
„inspector de specialitate, gradul I”;
c) postul de „muncitor calificat II” din cadrul Serviciului Public „Gospodărire şi Lucrări Edilitare” se
transformă în „muncitor calificat I”
(2) Statul de funcţii al Primăriei Cuza Vodă va fi conform anexei 1.
(3) Organigrama Primăriei Cuza Vodă va fi conform anexei 2.
Art. 2. Primarul comunei Cuza Vodă prin intermediul Compartimentului Resurse Umane se va
îngriji de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Cuza Vodă va comunica prezenta persoanelor îndreptăţite şi se va
îngriji de aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la locuri publice special amenajate.
PRESEDINTE SEDINTA,
Flangea Niculina
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