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HOTĂRÂREA nr.10/2023
privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de  functii publice al

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni,
judetul Vaslui

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr.  20   din  10.01.2023  a primarului comunei Padureni ;
-  referatul   secretarului  general  al comunei Pădureni nr.  18 din 10.01.2023 din care

rezulta  necesitatea  aprobarii  modificării  organigramei  şi  a  statului  de   functii  publice  ale
personalului   din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni, judetul
Vaslui;

-  raportul de specialitate al   secretarului  general al comunei, nr.   19  din 10.01.2023; 
- prevderile art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit.a, alin. 3 lit.c, din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind

Codul Administrativ  cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, republicată, modificată şi completată; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Pădureni ,

Comisia  juridică  şi  de  disciplină,  dezvoltare  urbanistică  şi  amenajarea  teritoriului,
administrarea domeniului public şi privat de interes local;

-  avizul favorabil  al  comisiei  de specialitate a Consiliului  Local al comunei Pădureni
pentru  programe de  dezvoltare  economico-socială,  buget,finanțe,  administrarea  domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii şi
comerț; 

- adresa Instituţiei  Prefectului judeţului Vaslui nr. 5597  din  07.04.2022 cu privire la
stabilirea numărului de posturi pentru anul 2022;

- adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 26508 /2022 înregistrată la
Primăria comunei Pădureni cu nr. 3848 din 12.08.2022; 

-  prevederile  Legii  nr.  53/2003  privind  Codul  Muncii  republicată  cu  modificările  şi
completările ulterioare ; 

 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin.  (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c),  art. 139,
alin.  (1),   art.  196,  alin.  (1),  lit.  a),  art.  197,  din  O.U.G.  Nr.  57/2019 privind  Codul
administrativ; 

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui;

H O T A R A S T E:

https://www.padurenivs.ro/


Art.1  (1)  Se  aprobă modificarea statului  de functii  publice al  personalului   din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni, judetul Vaslui astfel :

 La pozitia nr.22 din cadrul anexei nr.2  la  Compartimentul  Serviciului Public
apă,  canal,  salubrizare  ,  transport      –desfiinţarea  postului  de  natură
contractuală - vacant – muncitor necalificat  şi  înfiintarea unui post de functie
publică  de  executie  (  operator  rol)  ,  consilier  ,  clasa  I,  grad  profesional
debutant la Compartimentul Financiar –Contabilitate ; 

Art.2 Se aprobă   organigrama   pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Padureni, judetul Vaslui,  conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba  statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Padureni, judetul Vaslui, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
              Art.4  Desemnarea  doamnei Munteanu Mirela  secretar general al comunei Pădureni,
judeţul Vaslui   responsabilă  de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  şi a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  precum şi responsabil de
relaţia cu societatea civilă, conform Dispozitiei nr. 185/16.06.2022 a primarului comunei PĂdureni
, judeţul Vaslui. 

Art.5 La  data  intararii  in  vigoare  a  prezentei  hotarari  isi  inceteaza  aplicabilitatea
prevederile  H.C.L. nr. 74  / 08.11.2022. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredinţează Primarul  comunei
Pădureni.

Art.7  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui si primarului
comunei Pădureni, judetul Vaslui, prin grija secretarului  general al comunei Padureni  .   

                                                                      
                                                                                                                               Pădureni,   13  ianuarie 2023

Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează
         Consilier local                             Secretar general UAT Pădureni                     
          BUCIUMAŞ SILVIU                                                                         Munteanu Mirela

Adoptata astazi     13 ianuarie 2023   în şedinţă  ordinară 
Cu un numar de   ….12.   voturi”pentru”, din    ....12  consilieri  prezenti la sedinta


