CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNA
JUDEŢUL IAŞI

Hotarârea Nr 4/ 15.01.2020
privind aprobarea reactualizarii organigramei a statului de functii si personal din aparatul de
specialitate al primarului comunei Mosna ,jud. Iasi

Consiliul local al comunei Moșna, județul Iași, întrunit în ședință ordinară.
Având în vedere:
Avizul de la ANFP Bucuresti nr 54182/2019
-proiectul de hotarâre nr 67/10.01.2020 ,initiat de Primarul comunei Mosna,jud. Iasi si
avizat de secretarul general al comunei
-referatul Primarului comunei Mosna,jud. Iasi Nr.69/10.01.2020

prin care solicita

modificarea organigramei, statului de functii si personal din considerentul vacantarii si
ocuparii unor posturi
-HG NR 935/2019 privind stabilirea salariului minim pe economie
- prevederile din OUG NR 57/2019-Codul Administrativ
- raportul compartimentului de resort 57/10.01.2020

din cadrul aparatului de specialitate;

-raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna
- HCL Nr.42 din data de 19.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2019al comunei Mosna,jud. Iasi
-Legea nr 153/2017, perivind salarizarea personalului din fonduri publice ,reactualizata
-prevederile OUG NR 57/2019 privind Codul Administrativ
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul art.139, a art. 196 alin 1,lit.a din OUG Nr 57/2019-privind Codul Administrativ
HOTARASTE :
Art.1

Se aproba

modificarea

organigramei si statului de functii din aparatul de

specialitate al primarului comunei Mosna, judetul Iasi conf.anexelor 1 si 2 care fac parte
integranta din prezenta
Art.2Primarul comunei, prin intermediul secretarului comunei si a compartimentului
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta va fi comunicată:ANFP-BUCURESTI, Primarului comunei Mosna,
secretarului,compartimentului financiar- contabil, precum si Institutiei Prefectului Judetului
Iasi pentru controlul legalitatii.
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Prezenta HCL Nr. 4/ 15.01.2020 a fost adoptata în sedinta

ordinara din

15.01.2020 cu un total de

14voturi pentru, ,împotriva 0,abtineri 0 dintr-un total de 14Consilieri Prezenti la sedinta si 15 în functie.

Emisa 15.01.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier
Postu Ion

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Diaconu Rodica
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