
ROMANIA Consiliul Local alMunicipiului Boto~ani
JUDETUL BOTOSANI PROJECT DE HOTA RARE

MUNICIPIUL BOTO$ANI 24 C ~ .~i
CONSILIUL LOCAL .

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 91/2021 privind statul de functii al

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUJ BOTO$ANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin lonut Andrei cu privire la modificarea
anexei nr. 2 la HCL nr. 91/31.03.2021 privind statul de functil ale aparatului de specialitate a!
Primarului Municipiului Boto~ani , vãzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane,
Salarizare nr. /22.07.2021 ~i rapoartele de avizare a! comisiilor de specialitate ale Consiliu ui
Local,

In baza dispozi~iiIor art. 129 alin.2 lit.a) din Ordonanta de urgen~ã a Guvernului nr. 57/20 9
pnvind Codul Administrativ , cu modificärile ~i completArile ulterioare ~i ale Legii - cad u
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,

In temeiul art. 196 alin. (1) lit a) ~i art. 240 aIm. (2) din Ordonanta de Urgen~a a
Guvernului nr.57/2019 din 3 julie 2019 privind Codul administrativ, publicata In Monitorul
Oficial al României nr. 555 din 5 julie 2019,

HOTARA$TE:

Art.1 Se aprobA modificarea postului vacant de la pozitia 38 din anexa nr. 2 la Hc1L

nr. 91 din 3 1.03.2021 privind statul de functii a! aparatului de specialitate a! primarului

municipiului ~i mutarea lui din cadrul Serviciului Edilitare In cadrul Serviciului Patrimonit

dupa cum urmeazä:

Pozitia din anexa 2 Functia contractualà Inainte de transformare Functia contractualã dupä

Ia HCL 91/2021 / Serviciul transformare

38 Muncitor calificat ( electrician ) Consilier, S, grad IA

L Serviciul Edilitare Serviciul

Art.2 Statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului se va actualiza confom

modificärii aprobate la art. 1

Art.3 Primarul municipiului Boto~ani, prin servicille aparatului de specialitate, va duce Ia

Indepl mire prevederi le prezentei hotãrâri.

Initiator Contrasemneazã,
Primar, Secretar general,

Cosmin lonut An rel Oana Gi~~~r~escu

Boto~ani, 28 julie 2021
Nr.



Komanla
Jude~ui Boto~an~
Mimic/p/ui Bo1o,carn~

CF~ 33728R2

Nr. INT 3637 din 22.07.2021

APRO~,T,
Prim.~,

Cosmin Ion~ ~ ~drei

‘11
REFERAT DE APROBARE

Având In vedere proiectul de hotärâre privind modificarea anexei nr. 2 Ia HCL nr.

91/31.03.2021 privind Statul de Functil al aparatului de specialitate al Primarului

Municipiului Boto~ani , vA rugäm sa aproba~i supunerea spre dezbatere ~i aprobare in ~edinta

Consiliului Local al Municipiului Boto~ani, a proiectului de hotärâre In forma prezentatä.

Dumitrescu

T: +4 (0) 231 502 200/F: +4 (0) 231 531 595
W: www.prima,jabt.ro / E: primaria@prjmariabtro
Pia~a Revolutjej nr. 1, 710236, Boto~ani, ROMANIA



Municipiul Boto~ani

Nr. 3635 din 22 julie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform art. 129 aim 2) lit a) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/20

consiliul local aproba, In conditiile legii , la propunerea primaruiui , Infiui4area, organizarea

statul de fiinctii ale aparatului de specialitate al primarului ~i ale institutiilor publice de int~r

local.

Organigrama si Statul de functil ale aparatului de specialitate al primarul

municipiului Boto~ani an fost aprobate prin HCL nr. 91/31.03.2021

Având in vedere solicitarea Directiei Urban ism de a Inflinta un post cu contra

individual de muncä care va avea ca atributii mtroducerea datelor ~i actualizarea Registrul

Electronic National al Nomenclaturilor Stradale, efectuarea de mAsurãtori cadastrale , pregätin

documentatiilor pentru intabulare , se propune transformarea postului contractual vacant c

muncitor calificat (electrician) din cadrul Serviciului edilitare, In post contractual de consilie

grad IA, studii superioare si mutarea lui In cadrul Serviciuiui Patrimoniu.

38 Muncitor calificat ( electrician ) Consilier, S, grad IA

Serviciul Edilitare Serviciul Patnmonju

Modificarea propusä pentru aprobare se incadreazä In bugetul alocat cheltuielilor d
personal pentru anul 2021

Organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarulul se vor actualiz
conform modificärii propuse.

Având In vedere cele mentionate vA rugam sä analizati ~i sä hotärâti

Director e cutiv,
Mirela~~~tã

Se erviciu,
An~,Dumitrescu

Pozitia din anexa 2

Ia HCL 91/2021
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Functia contractualä Inainte de transformare

/ Serviciul

Functia

transformare

contractualã dupã


