ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcții ale Aparatului propriu
de specialitate al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data
de 24.03.2022;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de domnul Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primarul comunei
Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 57 din 16.03.2022,
- Raportul secretarului general al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 58 din 16.03.2022,
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul
Suceava, înregistrat sub nr. 3 din 23.03.2022;
În baza:
- prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederilor pct. 4 din anexa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederilor art. 370 alin. (1)-(3), art. 407, art. 409 alin. (3) lit. ”b”, din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare, precum și în OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 243 alin. (1), litera „a”, art. 129 alin. (1), (2) și (3) litera „c”,
art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) litera „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă transformarea postului vacant de muncitor calificat (Îngrijitor clădiri Cod COR 515301), grad II (funcție contractuală), în muncitor calificat (Îngrijitor clădiri - Cod COR
515301), grad 0 (funcție contractuală).
Art. 2 – Organigrama și statul de funcții ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului
comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava cu modificările stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre fac
parte integrantă din aceasta.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului:
Instituției Prefectului – Judeţul Suceava, Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava,
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se va aduce la cunoștința publică prin publicare pe
pagina de internet la adresa www.dornaarinisv.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan MORARU

___________________

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU

___________________

DORNA-ARINI, 24 martie 2022
Nr. 17

