
 

 
 

HOTĂRÂRE*  
Privind : Aprobarea transformarii unei functii publice de executie vacantă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Morunglav,județul Olt 
 

Consiliul local al comunei Morunglav, județulOlt, întrunit în ședință ordinară în data 
30 martie  2021, 

 
Având în vedere : 

• Referatul de aprobare 51 din 25.03.2021 privind prezentarea și motivarea proiectului 
de hotarare întocmit de  către inițiator -  primar Cărămizaru Nicolae ; 

• Referatul nr. 2644   din    01.03.2021   întocmit de către secretarul general al Comunei 
Morunglav , privitor la transformarea postului de  inspector ,clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Compartimentului achiziții publice și urbanism în consilier achiziții 
publice clasa I, grad profesional superior; 

• Prevederile Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 486 /30.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Morunglav;  

• Prevederile H.C.L. nr. 13  din 28.05.2020 privind Aprobarea structurii organizatorice – 
organigrama , număr de personal  și statul de funcții pentru aparatul de specalitate al 
primarului comunei Morunglav și si ale institutiilor publice din subordinea Consiliului 
Local pentru anul 2020; 

• Prevederile art. III, alin (1) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea 
Legii nr.273/2006, privind finantele publice, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 405 , art. 407 , art. 409 alin. 1) și alin. 3) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 
privind CodulAdministrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

• Parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 

• Avizul consultative favorabil nr. 57 din 30.03.2021 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico –soc5ială ,buget – finanțe,  agricultură , servicii și comerț 
,apărarea ordinii publice ,respectarea drepturilor cetățenilor  , amenajarea teritoriului 
și urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei ; 

• Avizul consultativ favorabil  nr. 58  din 30.03.2021  al Comisiei juridică și de disciplină 
,muncă și protecție socială, protecție copii și tineret ,  situatii de urgenta; 

• Avizul consultativ favorabil  nr. 59  din 30.03.2021  al Comisiei pentru activități social – 
culturale ,culte,sport , învățământ ,protecția mediului și turism; 

În temeiul prevederilor art.108, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.c, art.129 
alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind CodulAdministrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1.(1) Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector , clasa I, 
grad profesional asistent  în cadrul Compartimentului achiziții publice și urbanism  ,în 
funcția publică de Consilier achiziții publice ,clasa I, grad profesional superior  în cadrul 
aceluiași compartiment . 
Art.2. Cu data prezentei se aprobă modificarea și completarea organigramei si a statului de 
functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Morunglav aprobată prin H.C.L. nr. 
13  din 28.05.2020. 
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica potrivit prevederilor art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind CodulAdministrativ ,cu modificările și completările ulterioare: 
- primarului comuneiMorunglav ; 
- Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de spercialitate al primarului 
comunei Morunglav ,pentruaducere la îndeplinire;  
- Institutiei Prefectului – JudetulOlt ; 
-avizie rlocal ,Monitorul Oficial Localși site-ulprimărieiwww.primariamorunglav.ro 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 
CONSILIER LOCAL, CIORÎCĂ ION                                     Contrasemnează pentru legalitate , 
                                                                                                   Secretar general , Popa 
Marilena 
 
 
 
 
Nr. 12   / 30.03.2021    

*Notă :Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Morunglav în ședința ordinară 
din data de 30.03.2021 , cu respectarea prevederilor art.139  alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 
astfel : 
TOTAL 
Consilieriînfuncție 

Consilieriprezenți 
la 

ședință 

Voturi 
” pentru” 

Voturi 
”împotrivă” 

Voturi 
”abținere” 

11 11 11 0 0 
Redactat P.M.  în 3 ex. originale ,din care : 1ex. – dosarşedinţă ; 1 ex. – Instituţia Prefectului - Judeţul Olt 
,1 ex. –arhivă 
Difuzatîn copie : 1 ex . – primar ,1 ex.- afişier ; 1 ex. membrilor CL 
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