ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM

IANCU

)

CONSILIUL LOCAL

{
HOTARAREA

Nr. 18/2021

privind aprobarea modificirii Stutului defunc(ii al
Comunei Avram Iancu, prin transformarea postului de referent, grad
profesional superior in consilier superior, clasa I'"
Consiliul local al comunei Avram lancu , judetul Alba, intrunit in ledin!5 publici ordinarS azi, data de 17-O3-2O27;
Ludnd in dezbatere:
- proiectul de hotir6re nr. L264/tO-03-2O27, iniliat de d-l primar, privind aprobarea modificari Statului de functii
personalului
ale
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Avram lancu , jud.Alba pe anul 2020
- referatul de aprobare inregistrat la nr. 1265110-03-2021 a d-lui primar cu privire la: Necesitatea adoptirii
proiectului de hotdrAre;
- raportul de specialitate inregistrat la nr. 7239lLO-O3-2O21,, referitor la oportunitatea, legalitatea gi eligibilitatea

proiectului de hot5rAre;
-necesitatea aprobarii modificarii ;i completirii Statului de functii ale personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului cornunei Avram lancu , jud.Alba pe anul 2021
JinSnd cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiei de specialitate nr.2, inregistrat cu nr.L429lt7-O3-2O2L
din cadrul consiliului local;
Av6nd in vedere prevederile:
-HotirSrea nr.761/2017 privind modificarea gi completarea HotSrArii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funclionarilor publici.
-Art.514 alin.l lit(a),alin 2 din OUG, 5712019 privind Coduladministrativ.
- art. 1l- din Legea cadru nr. L53/7O17 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice;
-art.15 alin.(2),art.1"20 alin.(1) ;iart. 121alin. (1) 9i (2) din Constitu!ia RomSniei,
republicatS;

-art.3 si art.4 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificatd prin Legea nr. L99/I997;
- art.7 alin.(2)din Codulcivildin 17 iulie 2009 (**republicat**)(Legeanr.287/2OO9**l;
- Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 (*republicatS*) privind transparenta decizionalS in administratia publicS*);
ln temeiul art.129 alin.(2) lit a,art.196 alin. (L)lit.a, art. 139 alin.(1) art.135 alin.(1) , din OUG 57
lB.A7 .2Ot9 privind Codul Administrativ
Consiliul local,

HOTARA$TE

Art.1 Se aprobd modificarea Statului de.funclii al Comunei Avram lancu, urmand s[ aibd
structura prevdzutd, in anexu nr. 1 - parte integrantd. a prezentei hot[r6ri. astfel postul de la
urbanism de referent superior se transformb ?n consilier superior, clasa l.

Art.2 Cu ducerea ta inOeptinire a prezentului proiect se incredinteaza primarul comunei
Avram lancu.

Art.3 Prezenta hot;r6re a fost adoptati cu un numdr de B voturi favorabile valabil
exprimate care reprezintd 88,88 % din numdrul consilierilor in functie ( 88,88 % din num;rul
consilierilor prezenti).
Art.4 Prezenta hotirAre se inainteazl gi se comunic;: lnstitutiei Prefectului - judetul Alba,
Domnului
:'-primar, ANFP Bucuresti, Se afiqeazi la avizierul primiriegi se publicd pe
site-ul Primiriei, se anexeazi la dosAlul qedintei.
Avram lancu la: t7-03-202L
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Contrasemneazi,
't
p.secretar general al comunei,
Consilier,
. Consilier principal,
A. L.

M./A.

L.

M. /.

e-",(-.

5

ffi

