ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
U.A.T. COMUNA FRECATEI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
nr. 159/25.07.2017
privind transformarea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Frecatei
Consiliul local al comunei Frecatei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecatei şi raportul
comisiei de specialitate al Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), raportate la cele ale art. 63 alin. (5)
lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea organigramei si a statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judeţul Tulcea, precum si a
personalului contractual;
În temeiul art. 45 alin. (1) art. 115, alin. (1) litera ”b” din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata şi completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 - (1) Se aprobă transformarea funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul
profesional asistent în funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din
cadrul Compartiment fonduri europene, achiziţii publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile
bugetare alocate comunei Frecatei.
Art. 2 - Situația prevăzută la art. (1) se comunică, în termen de 10 zile, Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Frecatei, prefectului judeţului
Tulcea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaFrecatei.ro.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
10 consilieri locali din cei 13 in functie ai Consiliul Local Frecatei.
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Consilier local,
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Secretarul comunei,
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