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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

                                   HOTĂRÂREA NR.105 

privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public 

Local de Asistenţă Socială Huşi  

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;  

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea statului de funcţii al 

personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială 

Huşi;  

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

În conformitate cu prevederile art.36 art.107 alin.2 lit.b din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; prevederile art. 36 alin. (3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                             HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul 

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Huşi, prin transformarea postului 

vacant de funcţie publică de execuţie referent grad profesional superior în post de 

funcţie publică de execuţie de inspector grad profesional superior la 

Compartimentul Financiar Contabilitate Salarizare.   

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


Art.2. Statul de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de 

Asistenţă Socială modificat corespunzător prevederilor art.1 va avea conţinutul 

prevăzut în anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art.3.Prezenţa hotărâre modifica Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Huşi nr.268/28.12.2015 privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Huşi. 

 

          Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .  
 

                                                                          HUȘI, 29 noiembrie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                    Contrasemnează, 

         Sergiu Boeru                                                       Secretarul municipiului Huși  

                      jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


