
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

 
 privind transformarea unor func ţii vacante de execuţie,   

din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomunei Vînători Neamţ  
 

   Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere: 

 - prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ şi Raportul de specialitate al 
secretarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr.  963 din 03.03.2017; 

In temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (1), (2) lit.a), (3) lit. b) şi ale art.45 alin.(1), art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art.1 Se aprobă transformarea urmatoarelor funcţii publice şi contractuale, vacante, din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, după cum urmează: 
� funcţia publica de execuţie de inspector,  clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Compartimentului Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat, se transformă în 
funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent; 

� funcţia publica de execuţie de inspector,  clasa I, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală, se transformă în funcţia publică de 
execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent; 

� funcţia publica de execuţie de inspector,  clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Serviciului Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe, se transformă în funcţia publică de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional principal; 

� functia contractuala de expert local romi din cadrul Compartimentului Stare-Civila,  Relaţii 
cu Publicul, Secretariat se desfiintează şi se infiinţeaza în cadrul Compartimentului Apa-
Canal, funcţia contractuală de inspector de specialitate IA. 

Art.2  Se aprobă modificarea Statului de funcţii, potrivit anexei nr.1, la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 
 Art.3 Incepând cu data prezentei hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 
contrare. 
 Art.4  Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotărâre . 
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Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Aurica DASCĂLU-GAVRIL 

                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                        Secretar, 

                                                                                                          Alina-Iuliana FLO Ş 


