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Referat
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.51 din 16.08.2020
privind aprobarea structurii organizatorice a primăriei Comunei Ibănești, cu modificările și
completările ulterioare:
Având în vedere adresa nr.6355/2020 comunicată de Agenția Națională a
Funcționarilor Publici, luând act de prevederile art.404, art.158, art.546 lit.K din Ordonanța
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ,
Ținând cont de respectarea prevederilor art.404 din Ordonanța Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ” ARTICOLUL 404
Gestiunea resurselor umane de către autorităţile şi instituţiile publice. Gestiunea curentă a
resurselor umane, inclusiv a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei
autorităţi şi instituţii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează cu
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.”, ținând cont de faptul că aceste aribuții se vor
regăsi în fișa postului a funcției publice din cadrul Compartimentului asistență social, propun
redenumirea din Compartiment asistență social, în Compartiment asistență social și resurse
umane.
De asemenea, având în vedere faptul că la nivelul comunei Ibănești urmează să se
implementeze proiecte mai ample, propun desfințarea postului de muncitor IV din cadrul
Compartimentului Servicii publice administrative întreținere și înființarea a încă unui post de
consilier personal al primarului.
Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe
ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de
aprobare semnat de inițiator, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local,
Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.51 din
16.08.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a primăriei Comunei Ibănești,
cu modificările și completările ulterioare:

Primar,
Dan Vasile-Dumitru
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