
 

 

 

 

 

HOTARARE 

Privind modificarea statului  de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt  

 

 

Consiliul Local Dor Mărunt întrunit in sedinta ordinară la data de 07 iunie 2021 

  

Având in vedere: 

• referatul de aprobare al primarului comunei Dor Marunt, inregistrat la nr. 169/27.05.2021 referitor la 

modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului; 

• raportul de specialitate întocmit de Compartimentului resurse umane , inregistrat la nr. 170/27.05.2021; 

• HCL nr. 71/13.11.2020 privind aprobarea organigramei si a statului  de functii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt pentru anul 2020; 

• H.C.L. Dor Mărunt nr. 29/21.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință ; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 150/07.06.2021 ; 

• prevederile art. 370, art. 391, art. 405, art. 407,art. 408, art. 409, art. 518 alin.(1) si alin. (2), din Ordonanta de 

urgenta a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

      In temeiul prevederilor  art. 129 alin.(2) lit.a), alin. (3) lit. c), precum si ale art. 139 coroborat cu art. 196 

alin.(1) lit a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

HOTARASTE 

 

Art. 1 Se aproba modificarea Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor 

Marunt, prevazut in anexa la prezenta hotarare, astfel: 

• Functia contractuală vacanta de bibliotecar treapta I prevazut cu studii medii se transforma in 

bibliotecar debutant cu studii superioare. 

Art.2 La data intrarii in vigoarea a prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare. 

Art.3 Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesati la instanta competenta, in termenul prevazut 

de lege. 

Art.4 Primarul va duce la indeplinire prezenta hotarare.Secretarul comunei va comunica celor 

interesati. 

 

                

                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

      Veronica Daniela ENACHE    

                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ  

                      SECRETAR GENERAL  

L.S.                             Constantin Alecsandru VĂTAFU 
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