
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

C O N S I L I U L   L O C A L    A L    C O M U N E I   S Ă V E N I

            H O T A R A R E
cu privire la aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al primarului comunei

Săveni județul Ialomița

Consiliul local al comunei Săveni, judetul Ialomita, examinand:
Referatul secretarului general al comunei, înregistrat sub  nr. 1315 din data de 22.03.2021 prin care arată necesitatea

transformării  posturilor:  din polițist local, clasa a III a în polițist local clasa I, ca urmare a promovării în clasă și  din
insepector clasa I grad profesional superior în inspecotor clasa I  grad profesional asistent, ca urmare a vacantării postului;

Raportul final al examenului înregistrat sub nr. 1262 din data de 19.03.2021;
Dispoziția Primarului  nr.  55 din data de 12.02.2021 privind încetarea raporturilor  de serviciu încheiate cu d-na

TRIFAN Marioara ca urmare a pensionării anticipate;
Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 42311/ 2021 înregistrată la Primăria Comunei Săveni sub nr.

436 din data de 02.02.2021
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
In conformitate cu prevederile:
Art. 122,  art. 144 – 147 din HG nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei

funcționarilor publici;            
În temeiul prevederilor 129 alin. (3) lit. c), art. 404, art. 480, art. 481, art. 611 alin. (1)  din OUG nr. 57/03.07.2019

privind Codul Administrativ, se aprobă urmatoarea:  

                         H O T A R A R E

Art.  1.   Se aprobă  structura   organizatorică   a  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Săveni  județul
Ialomița, cu următoarele modificări:

- transformarea  funcției de polițist local, nivel studii M,  din cadrul compartimentului Poliția Locală din clasa a III a
în polițist local, nivel studii S, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a promovării în clasă;

- transformarea funcției publice de execuție, nivel studii S, din cadrul compartimentului Financiar – Contabil,  Taxe
și Impozite, din inspector, clasa I, grad profesional superior, în  inspector, clasa I,  grad profesional asistent, ca urmare a
vacantrăii postului.

Art. 2. (1) - Se  aprobă înscrierea  denumirii funcției publice de conducere specifice de secretar general al comunei în
organigramă și în statul de funcții.

(2) - Se aprobă  înscrierea denumirii funcției publice de  execuție de consilier achiziții 
publice, în organigramă și în statul de funcții.

Art.  3.  Se  aprobă  organizarea  compartimentului  Stare  Civilă  pentru  gestiunea  curentă  a  Resurselor  Umane  și
Funcțiilor Publice cu urmarea redenumirii compartimentului astfel: Stare Civilă, Resurse Umane și Funcții Publice.

Art.  4.   Se aprobă  Structura organizatorică  astfel modificată,    prezentată în anexa nr.  1,  parte integrantă din
prezenta hotărâre și a  statului  de funcții  ale Aparatului de specialitate  al primarului comunei Săveni, județul Ialomița,
conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică în termen de 10 zile
lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire,
prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei,  se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, POPA Ștefan

L.S._________________________
Contrasemnează, Secretarul general al comunei,  

jr.   BURLACU   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 31.03.2021
Nr. 21.  


	H O T A R A R E
	H O T A R A R E
	Art. 1. Se aprobă structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului comunei Săveni județul Ialomița, cu următoarele modificări:


