
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
Consiliul Local 

 
HOTĂRÂRE 

privind transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și a Structurii organizatorice a 
aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava pentru anul 2016  

 

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 
         Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul 
Suceava, înregistrată la nr. 101 din 7.01.2016; 

- Raportul secretarului comunei nr. 103 din 7.01.2016 referitor la Proiectul de hotărâre privind 
transformarea unei funcții și modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava 

- Raportul Comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul Consiliului local al comunei Pîrteştii de 
Jos,jud.Suceava prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre; 

- Prevederile OUG nr.63 din 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
fiantele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare, unde se precizează nr.de posturi pentru unităţi administrativ-teritoriale 
(gr.III- 22 posturi fără postul de asistent comunitar);  

- Prevederile art. 107 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

          În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

         Art.1. Se aprobă transformarea funcției publice de consilier principal din cadrul Compartimentului 
financiar-contabil, taxe și impozite și achiziții publice în inspector asistent. 
 
          Art.2. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava, conform anexelor nr. 1 și 1.A. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          
          Art.3. Se aprobă  Structura organizatorică pentru personalul de la nivelul Primăriei Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava,  conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            
         Art.4. Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Strugariu Nicanor 
 
 
Pîrteştii de Jos, 28.01.2016                                                                        Contrasemnează:   
 Nr. 3                                                                                        Secretarul comunei, 
                                                                                                                          Ciornei Laura 


