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CONSTLIUL LOCAL AL COMUNET TAU$ESTT-NNACLA$I
JITDETUL vArcpe

norAnAnEe NR. 6tPrivind: aprobarea modificdrii gi completdrii organigramei qi a statuluide funcJii ale aparaturui propriu de specialitate;l primarurui cornunei
Paugegti-Mdglagi pentru anul 2015

consiliul Local ar comunei pduqegti-Mdglaqi, judelur valcea,
intrunit in sedin{d ordinard, astdzi 30.0g.20ts,1a care parlicipa un numdr del3 consilieri comunaii din numdrul total de 13 in func1ie ;

Ludnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdr-dre
iniliat de primarul comunei privind modificarea qi .o-pl.tu.ea organigraprei
Ei a statului de func{ii ale aparatului prop.iu de specialitate al prirnarului
comunei Pdugegti-Mdglagi pentru anul 2015;

Avdnd in vedere
- raportul compartimentului de speciaiitate inregistrat sub nr. 6509 din datade rr.09.2015, prin care se propune modificarea gi cornpretarea
organigramei qi a statului de funclii ale aparatului propriu dL specialitate alprirnarului comunei pduqegti-Mdglaqi pentru anul 2015, c^a unlafe a
suspenddrii raporlului de serviciu al doamnei U1d Carmen-Magdalena qi a
suplirnentdrii numrrului maxirn de posturi cu un post de gor.' pentru
microbuzul qcolar;
- Dispozilia primarului nr. 130 din 10.06.2015 privind suspendarea
raporlului de serviciu la iniliativa funclionarului public pentru doaprna Ufd
carmen-Magdalena, funclionar public de execulie in cadrul
comparlitnentului Asistenfd sociald, ca urmare a acorddrii concediului pentru
creqterea copilului in vArstd de pdnd la doi ani;
- adresa Instituliei Prefectului-judelul VAlcea nr. 11400 din 0g.0g.2015 prin
care ni se comunicd numdrul maxim de posturi pentru anul20l5, recalculat
prin addu garea unui post de qofer pentru microbuzul qcolar;

fin6nd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local, precum gi raportul d,e avizare a legalititrii proiectulLri
de hotdrdre, intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr.
188/1999 privind statutul funclionarilor publici, rerepublicatd, cu modific6rile
gi completdrile ulterioare;

rn baza art. 36 alin. (3), lit. "b" din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicd locald, republicatd, cu modificarile qi
cornpl etdrile ulteri oare;

In terneiulart.45 alin. (i) qi aar1. 115 alin. (1), lit.,,b", arin. (3),
(5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administra[ia publicd localb,
republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu 13 voturi
"pentru ", adoptd unldtoarea:



HoTARARE

modifrcarea organigramei gi a statului de func{ii alespecialitate al primarului comunei earqeqti_tUagtaql,
1 gi nr. 2, care fac parle integrantd din prezenta

ART'2 Prezenta hotdrare va fi dusd la indeplinire de prirnarul comunei pri'comparlimentele de specialitate. 
-r- -^-^-Y t"v r.r''qrL'eu,IL

ART'3 Prezenta hotdrare se comunicd prin inte'nediul secretaruluiconrunei PduqeEti-Mdgragi, in termenur pievdzut de lege, primaruruicornunei, Instituliei prefectului-judelul var..", Agenliei Nalionare aFunc{ionarilor Publici gi se aduce ia cunostirt" p"fri.d prin afiqare pe saitulprinrdriei. ---"''- r-'

ART.I Se aprobd
aparatului propriu de
conform anexelor nr.
hotdr6re.

Preqedinte de gedinfd,
Sandu Mihai
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Pduqegti-Mdglagi, 3 0.09.20 I 5
Contrasemneazd,
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela

rl
t't ln\


