CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 28
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Oţeleni
Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 23.04.2018
la care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul
comunei Oțeleni privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni;
Având în vedere Dispoziția nr. 15 din 29.01.2018 privind încetarea de drept a raportului
de serviciu prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare al doamnei Cuvinciuc Lucica, funcţionar public în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, judeţul Iaşi;
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 25 din 29.01.2018 privind
numirea doamnei Chelaru Raluca Mihaela ca funcționar public definitiv, în funcția publică de
referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului financiarcontabil și stabilirea drepturilor salariale, ca urmare a finalizării stagiului;
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 71 din 20 martie 2018 privind
numirea domnișoarei Dieac Carmena ca funcționar public definitiv, pe perioadă nedeterminată,
în funcția publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul
Compartimentului stare civilă, ca urmare a finalizării stagiului;
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 80 din 11.04.2018 privind
numirea domnului Benchea Robert în funcția publică de conducere de secretar al comunei
Oțeleni, județul Iași, urmare a adresei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.
20356/30.03.2018 privind propunerea de numire a domnului Benchea Robert în funcția publică
de conducere de secretar al comunei Oțeleni, județul Iași;
Având în vedere prevederile art. 5 alin (2), prevederile art 63 alin.(1) lit d) și alin. (5) lit
a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere raportul de specialitate înaintat de către secretarul comunei, înregistrat la
nr.2137 din 18.04.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE:
ART.1 Se aprobă transformarea postului public vacant de inspector, clasa I, grad
profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziții publice, în inspector, clasa I, grad
profesional superior.
ART.2 Se aprobă transformarea postului public vacant de referent, clasa III, grad
profesional superior din cadrul Compartimentului financiar-contabil, în referent, clasa III, grad
profesional debutant.
ART.3. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Oţeleni,
judeţul Iaşi în conformitate cu anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4 – Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Oţeleni, judeţul Iaşi în conformitate cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre
ART.5 Secretarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Oțeleni;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JITARU IONEL

Oțeleni, 23 aprilie 2018

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA ROBERT
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