
ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA

                                                     PROIECT DE  H O T Ǎ R Â R E
         privind  aprobarea    structurii organigramei si a statului de functii  aferent  aparatului 
de  
                                     specialitate al primarului  comunei  Moviliţa, 
 
 Consiliul local al comunei MOVILITA  întrunit în ședință ordinară la data de  ..........,
Avand în vedere:
-examenul de promovare in grad organizat conform Dispoziției primarului nr. 41/29-05-2020
-raportul final al examenul inregistrat sub nr.  .............   unde doamna Oancea Florentina a fost 
declarată  ........
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.     
-Raportul compartimentului de spacialitate inregistrat sub nr.  ................... în care se propune 
transformare postului ocupat de doamna Oancea Florentina ca urmare a promovarii examenului,
-Avizul comisiei de specialitate nr.  
În conformitate cu prevederile;
-art.478, alin 2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
completarile și modificările ulterioare,  

  În temeiul art.196 alin(1) lit. a), 129 alin. (2) lit. a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019   
   privind  Codul Administrativ , cu modificarile și completarile ulterioare;
   
                                                 H O T Ǎ R A S T E

Art.1  Se aprobǎ  structura  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  comunei       
          Moviliţa conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba structura statului de functii aferent  aparatului de specialitate al primarului  
Comunei     
           Moviliţa conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 
 Art. 3 a) Pentru functionarii publici care au fost declarati admisi la examenul de promovare in grad
ale caror posturi au fost  transformate in concordanta cu prevederile Codului Administrativ, in 
termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se vor emite acte administrative individuale 
privind numirea in functie.

  Art. 4  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul  comunei Movilita,
judetul Ialomita, iar  prin grija secretarului comunei Moviliţa, se comunică în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei, prefectului județului Ialomiţa și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariamovilita.ro 
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