
       ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 Cod 8546, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
                       privind modificarea organigramei si a  statului de funcţii pe anul 2020

Consiliul local  Alexandru  Odobescu , întrunit în şedinţa extraordinară din data de    13.11.2020

Având în vedere:
-expunerea de motive nr.4936/02.112020, al primarului comunei prin care propune modificarea
statului de funcţii pentru  anul 2020 ;
-Referatul nr.4935/02.11.2020 intocmit de secretarul cumonei d-l Ispas Vasile prin care propune
modificarea statului de functii   .
 -avizul favorabil al comisiei de administratie publica locala, juridică şi de disciplină, apararea
ordinei si linisti publice, a drepturilor cetatenilor;
-Prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică. 
- Prevederile art.V din OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea legii 
nr.273/2006,privind finantele publice locale precum si stabilirea unor masuri financiare;

In temeiul art.,129 alin.2 lit.a, alin.,alin.3 lit.c,art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din OUG 
Nr.57/2019 – Codul administrativ.

.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii pe anul 2020 conform anexlor 1 si 2 care fac 
parte din hotărâre.

Art.2 Primarul prin secretar şi contabilul primăriei v-a duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi.

Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar,
Bordeianu Dumitru Ispas Vasile

Nr.   48  
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi  13.11.2020
Adoptată cu  10 voturi pentru , împotrivă nu .
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