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privind transformarea unei funcfii

f""tti*S:IiT"1f"ecufie din cadrul aparatutui de
specialitate al Primarului Comunei Brebu

Consiliul Local al Comunei Brebu, iudetul Prahova;
Avand in vedere expunerea de motive nr.217/09.01.2077 intocmita de catre primarul

comunei Brebu in calitate de initiator al proiectului de hotarare, raportul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local, raportul de specialitate al compartimentului stare
civila si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brebu si
avizul de legalitate al secretarului comunei Brebu.
AvAnd in vedere prevederile art.I}7 alin.[2), lit.bJ din Legea nr.189/L999 privind
Statutul funcfionarilor publici, republicatl (r2), cu modificirile gi completirile ulterioare;
Hotararea Consiliului Local al Comunei Brebu nr.39/20L6 privind modificarea statului
de functii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Brebu;
In conformitate prevederile art.36 alin.[2) lit."a", alin.[3) lit."b", art.45 alin.[1), art.1]-5
alin.[l) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
ART.1.Se aprobi transformarea funcliei publice de execufie vacante de inspector, clasa

I, grad profesional asistent, studii superioare, in functie publica de executie vacanta

de

inspector, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare, la compartimentul stare civila
si resurse umane.
ART.2.Se aprobd modificarea statului de funcfii al aparatului de specialiate al
primarului comunei Brebu, respectiv funcfia publicd previzuti la nr. crt. 48 din Anexa la
HotirArea Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 74/29.1,0.20L5, conform anexei, parte
integrantd din prezenta hotdrAre.
ART.3.Secretarul comunei va indeplini procedura de comunicare citre Agentia
Nationala a Functionarilor Publici a prezentei hotirAri, in conformitate cu prevederile Legii

nr.LBB/7999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd (rZ), cu modificirile gi
completirile ulterioare.
Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului fudetului Prahova si cetatenilor
comunei Brebu prin afisare la sediul institutiei de catre secretarul comunei.
Comuna Brebu. 26 ianuarie 20L7
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TANASE ELENA MAGDALENA
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