
                                                              J U D E T U L   D O L J 
 
                                            CONSILIUL LOCAL AMARASTII DE JOS 
 

Consiliul Local Amarastii de Jos,judetul Dolj,validat prin Hotararea nr. 2 din data de 
26.06.2012 ; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Amarastii de Jos , în calitate 
de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 2546 / 22.05.2015 ; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor, care reglementează desfiinţarea posturilor vacante din cadrul 
instituţiilor publice locale astfel cum sunt definite la art. 2, pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la  
art. 1 aliniatul (2) ; 

Având în vedere prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 
aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b) şi ale art. 115, 
alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;           

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; ,      
   
                                                                      H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent , clasa III , 
grad profesional Superior din cadrul Aparatului Primarului comunei Amarastii de Jos , judetul 
Dolj , în funcţia publică de execuţie de Referent , clasa III , grad profesional Principal  -  
Compartiment Urbanism ; 

Art. 2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Aparatului Primarului comunei 
Amarastii de Jos ; 

Art. 3. Secretarul comunei Amarastii de Jos – doamna Stancu Mariana  va îndeplini 
procedura de comunicare către A.N.F.P. a prezentei hotărâri , în conformitate cu prevederile Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare . 

Art. 4. Secretarul comunei Amarastii de Jos – doamna Stancu Mariana  va comunica 
prezenta hotărâre : 
-    Instituţiei Prefectului judeţului Dolj ; 
-    Primarului comunei Amarastii de Jos ; 
-    Compartimentului Urbanism ; 
-    Mass-media . 
        Data astzai , 
Nr. 16   `     28 MAI 2015 
PRESEDINTE ,      Contrasemneaza , 
FILIP IONUT - DANUT             Secretar, 
        STANCU MARIANA 


