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HOTĂRÂREA nr.24 din 24.04.2015
privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialiate al Primarului
comunei Cretesti ,judetul Vaslui si Serviciilor publice subordonate Consiliului Local, ca urmare a
comunicării numărului maxim de posturi de Institutia Prefectului judetului Vaslui

•
Consiliul Local al comunei Cretesti, judetul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.04.2015;
Având in vedere:
-Adresa nr. 4989 din 08.04.2015 ,transmisă de Institutia Prefectului Judetului Vaslui, prin care ne comunică
situatia cuprinzând numarul maxim de posturi in care avem obligatia să ne incadrăm, conform art.llI, alin.8,
din O.U.G. nr. 63/2010;
- Nota de fundamentare a Primarului comunei Cretesti, judetul Vaslui, Jr. Gălăţeanu Gelu;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cretesti nr. 29 din 30.08.2013 privind aprobarea structurii
functionale a aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local;
- Analizând activitatea compartimentelor
aparatului de specialitate al Primarului comunei Cretesti, in
vederea eficientizarii si imbunătătirii activitătii administratiei publice locale , determinat si de aparitia unor
reglementari legale ;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cretesti, judetul Vaslui;
In temeiul art. 36, alin.2, lit.a, alin. 3, lit.b, si art.45. alin.l, din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publică locală cu modificările si completări le ulterioare:
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HOTĂRĂşTE:
Art. 1. Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al Primarului si Serviciilor subordonate Consiliului
Local al comunei Cretesti, judetul Vaslui conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aproba Statul de Functii al aparatului de specialitate al Primarului si Serviciilor publice din
subordinea Consiliului Local al comunei Cretesti, conform anexei nr. 2.
Art.3. Primarul comunei va duce la indeplinire prezentul proiect de hotarare, prin intermediul Secretarului si
Compartimentul financiar contabil si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Vaslui;
Primarului. comunei Cretesti, judetul Vaslui;
Prin afişare pe site-ul institutiei.

Avizat pentru legalitate,
Secretar comuna,
Marcu Daniela
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