ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PAULESTI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE nr. 33 / 7.04.2020
privind modificarea organigramei și a statului de funcții în cadrul Primăriei Comunei Păulești
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5328/7.04.2020 prin care domnul Primar Sandu Tudor propune
modificarea organigramei și a statului de funcții în cadrul Primariei Comunei Păulești.
-raportul de specialitate nr.5328/7.04.2020 al compartimentului Resurse Umane.
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Păulești.
-adresa nr. 5689/15.04.2019 a Instituției Prefectului Județ Prahova prin care se comunica
nr.maxim de posturi.
-HCL Păulești nr 3/28.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de functii în
cadrul Primăriei Comunei Păulești.
In baza prevederilor :
-Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulteriore ;
-Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și competările ulterioare ;
-HG nr.797/2017 pentru apobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
-HG nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, modificată și completată ;
-H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
-acordul de cooperare cu Filiala Județeană Prahova a Asociației Comunei din România,
înregistrat la Primărtia Păulești sub nr.10192/21.10.2010 și la Filiala Judeteană Prahova a A.Co.R. sub
nr.12/21.10.2010.
-art.5 lit.g), art.129 alin (1), alin(3) lit.c), art.154 alin (2)-(3), art.405, art.407, art.409, 476
alin (2) lit.a), art.478 ali (1) – (2) –(3) art.512 alin (6) – (7), din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
In temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAULESTI HOTARASTE :
Art.1.Se aprobă modificarea organigramei și a statul de funcții, în cadrul Primăriei Comunei
Păulești, conform anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Incepând cu data prezentei orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
Art.3.Prevederile prezentei vor fi comunicate celor interesați de secretarul general al
comunei Păulești.
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