
ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

                                                                 HOTARAREA NR. 5
                                                                       din 25.01.2018
                                                             
Pentru: abrogarea Hotararii Consiliului Local a comunei Bordei Verde nr.97 din 28.11.2017 privind 
modificarea organigramei  si a statului de functii  al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Bordei Verde si al serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Bordei Verde, 
judetul Braila.

   Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data de
25.01.2018;

Având în vedere;

- Expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Bordei  Verde,jud.Braila,conform
prevederilor  art.30,alin.1,lit.c  din  Legea  nr.24/2000,privind  normele  de  tehnica  legislative,pentru
elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul secretarului comunei, responsabil cu resursele umane,
- Prevederile art.64,alin.1 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa

pentru elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Lipsa  Avizului  Agentiei  Nationale  a  Functionarilor  Publici,conform  prevederilor

art.22,alin.1,lit.b si art.107,alin.1,lit.a,din Legea nr.188/1999 actualizata,privind Statutul functionarilor
publici;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei
Verde ;

În temeiul  art. 36 alin. (1),  alin.(2)  lit.”a” si alin.(3) lit.”b” coroborat cu  art.45  alin.
(1) si  cu  art. 115 alin.1 lit.b  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare;

  HOTĂRÂŞTE

Art.1.  Se  abroga  Hotararea  Consiliului  Local  al  comunei  Bordei  Verde  nr.97  din
28.11.2017 privind  modificarea Organigramei si a  Statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Bordei Verde si al serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului
Local Bordei Verde,judetul Braila;

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează, Domnul Dumitru
Rotaru, primarul comunei Bordei Verde, Compartimentul financiar contabil,  si secretarul comunei,
responsabil cu resursele umane;

Art.3.  Se  aproba  mentinerea  aplicabilitatii  HCL  nr.44/20.07.2017,privind  actualizarea
organigramei si a statului de functii pe anul 2017,pana la adoptarea unei alte hotarari in acest sens;

Art.4. Prin grija secretarului UAT Bordei Verde, prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta
publica si comunicata Primarului comunei si Institutiei Prefectului Judetul Braila,in termenul legal,cat
si celor interesati;

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA,
                  Surdeanu Corneliu                                                         SECRETAR COMUNA
                                                                                                                      Viorel Zodila

        Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi,din numarul total de 11 consilieri
locali in functie.
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