
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRETENI
ruDETUL vArcBa

HOTARAREA NR.31
Privind : aprobarea modificdrii Anexeinr.2la HCL w.L7 din22.04.202lcuprivire la

aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Creleni, Judetul V6lcea, in anul 2021

Consiliul Local Crefeni, judetulVdlcea, intrunit in sedinta ordinard din data de 30 iulie la
care participd un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 cdti sunt in functie,

Vdzerrd cd prin Hotararea rc.251.2021 a Consiliului Local Creleni a fost ales
presedinte de sedinta d-l Cosma Costel pentru lunile iunie -iulie-august202l;

Ludnd in dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei Creleni gi raportul de specialitate al secretarului general delegat, inregistrat sub
nr.2559122.07.202l, prin care se propune modificarea Anexei w.2 la HCL nr.17 din
22.04.2021cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii aIe aparatului de
specialitate al primarului comunei Creleni, Judetul V6lcea, in anul 2021 ;

Tinand cont ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a
proiectelor actelor normative, conform Legii 5212003 privind transparenta decizionala in
administratia publica ;

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se propune
admiterea proiectului de hotarare ; 

:

Yazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub ru'
2560122.07.202lintocmit de secretarul general al comunei Crefeni.

in conformitate cu prevederile art. 5, lit g,q,y, art. 404, art. 409, alin.l si alin.3, lit.b
din OUG 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

lnbaza aft.I39, alin.lsi art. 196,a1in.1, lit .a din OUG nr 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificarilesicompletarileulterioare, cu unnumS.r de 11 voturi
oopentru", adoptd urmdtorul

PROIECT DE HOTARARE:

Art.l Se aproba modificarea Anexei m.2 la HCL m.I7 din 22.04.2021cu privire la
aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Creteni,Judetul Valcea in anul 2021dupa cum urmeaza:
(1) Transformarea functiei publice vacante de executie inspector grad superior Cls I din
cadrul,, Compartimentului financiar-contabilitate buget,impozite si taxe,, in functia
publica vacanta de inspector grad asistent .

@ Transformarea functiei publice vacante de executie inspector grad principal din
cadrul,, Compartimentului asistenta sociala in functia publica vacanta de inspector grad
superior



(3) Transfonnare -post vacant aferent functiei publice de executie de consilier achlz;itii
publice ,,gr:ld profesional asistent din cadrul Compartimentului achizitii publice in
functia publica vacanta de consilier grad debutant.

(zi) Transformarea functiei publice vacante de consilier personal ( lpost vacant -

cabinetul primarului ) din studii superioare in studii medii.
Art.2 Celelalte prevederi ale HCL m.L712021 rdman in vigoare.
Art. 3 Primarul comunei Creleni va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari
prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si ta<e din
cadrul aparatului de specialitate,al primarului comunei Creleni, iar secretarul general al
comunei va asigura comunicareaprezentei hotarari Institutiei Prefectului-judetul Valce4
in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Creleni si aducerea la
cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe pagina de intemet.
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