
R O M A N I A 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADES 
CONSILIUL L O C A L 

H O T Ă R Â R E Nr. ^ 
privind aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii ale aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Pades, judeţul Gorj 

Consiliul local al comunei Pades , judeţul Gorj; 
Având în vedere prevederile: 

- Expunerea de motive - l a proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si 
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pades ; 

- Raportul de specialitate ale compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Pades, Judeţul Gorj; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Hotararea Consiliului local al comunei Pades Nr.68 din 16.12.2015 privind aprobarea 

modificării organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pades; 

- Adresa nr.3181/01.03.2016 a Institutiei Prefectului-Judetul Gorj prin care se 
inainteaza Ordinul Prefectului-Judeţului Gorj nr.88/29.02.2016 privind aprobarea nr. 
maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unitatilor administrative-
teritoriale din judeţul Gorj ,din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean 
Gorj,precum si din institutiile publice locale înfiintate prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative de la nivelul judeţului Gorj,pentru anul 2016; 

- Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Prevederile art.21 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016,prorogarea unor 
termene,precum si unele masuri fiscal-bugetare cu modificările si completările 
ulterioare; 

- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 27989 din 23.07.2013; 
- Prevederile art.79 ind.l.al.i.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadrul de organizare si funcţionare a consiliilor locale; 
în temeiul prevederilor art.45(l) si art.115 (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pades, conform Anexelor nr. 1 si 2 care fac parte 
integranta din prezenta hotarare ,modificările constând în : 

a) la compartimentul agricultură,fond funciar- funcţia publica de execuţie referent -
fond funciar si mediu ,clasa III,grad profesional debutant se transformă in consilier 
-fond funciar si mediu,clasa I,grad profesional asistent(pozitia nr. 10 din statul de 
funcţii), 

b) la compartimentul asistenta socială si medicală se desfiinţează posturile vacante de 
asistent medical comunitar debutant si mediator sanitar debutant; 
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c) la compartimentul financiar-contabil funcţia publică de execuţie inspector(impozite 
si taxe) clasa I,grad profesional asistent se transformă in inspector(impozite si taxe) 
clasa I ,grad profesional debutant(pozitia nr.20 din statul de funcţii).; 

d) la compartimentul gospodărire se înfiinţează un post vacant de muncitor calificat -
electrician si un post vacant de sofer(pozitiile nr.35 si 36 din statul de funcţii) 

Art.2.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către 
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pades. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei 
Pades,Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj,Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se 
va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei. 

r 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Consilier, Tuhasu Ion 

Adoptată cu un număr de 10 pentru 
si 2 voturi contra ,din totalul de 13 
consilieri în funcţie. 

Nr. ^ din 30 august 2016 
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