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                                                                Hotărârea a fost adoptată cu 

                                      votul  a   19 consilieri  

        

HOTĂRÂREA NR. 51  
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Huşi 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;  

           Având în vedere: 

• Referatul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Huşi nr. 

1174 din 15.02. 2021; 

• Referatul de aprobare a Primarului municipiului Huşi nr.4108 

/18.02.2021 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 

al personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 

municipiului Huşi; 

• Raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Huşi nr. 

1190 din 15.02. 2021;  

• Raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr.4109 din 

18.02.2021 ; 

•  Raportul Compartimentului Juridic nr. 1189 din 15.02. 2021; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ. 

• Avizul Comisiei pentru invațământ, culte, cultură , tineret, turism, 

sanatate, munca,protectie sociala, protectia copilului, familie; 

În conformitate cu prevederile art. 370 alin. (2), art. 405 şi art. 407 şi art. 

129 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Anexei nr.VIII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare 

“Administraţie”, cap.I – lit.A - Salarizarea funcţionarilor publici, pct.III – 

Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală, 

lit.b) funcţii publice generale de execuţie, poz. 2 din Legea – cadru nr.153/2017 
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privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare.   

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1)  şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare.    

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 

personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Huşi astfel: 

1. Se desfiinţează postul vacant de funcţie de execuţie, în regim 

contractual, de inspector, grad profesional IA din cadrul 

Compartimentului Servicii Sociale şi Autoritate Tutelară. 

2. Se înfiinţează 1 (unu) post de funcţie publică de execuţie de inspector, 

clasa I, grad profesional asistent la Compatimentul Experţi Locali 

pentru Romi. 

 

           Art.2. Organigrama personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 

a municipiului Huşi se modifica conform prevederilor art.1 şi are conţinutul 

prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.3. Statul de funcţii al personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială a municipiului Huşi se modifică conform prevederilor art.1 şi are 

conţinutul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta  

hotărâre. 

           Art.4. Prezenţa hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr. 387 din 23.11.2020 privind modificarea statului de funcţii 

al personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Huşi . 

            Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.  

                                                                                                                              

 

                                                                                   HUŞI  ,  25   februarie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  
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