CONSILIUL LOCAL ŢIŢEŞTI
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Judeţul Argeş
Consiliul Local Țițești
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Țițești
Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică ordinară, având în
vedere:
- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului;
- Raportul de specialitate întocmit de către secretarul general al localității
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- prevederile art.129 alin (2) lit. a) și alin (3) lit. c), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Titesti , fara a se modifica numarul maxim de posturi aprobat, dupa cum urmeaza:
- modificarea funcției publice de execuție de Inspector , clasa I, grad profesional principal din
cadrul compartimentului Registru Agricol , in Inspector , clasa I, grad profesional debutant
- functia publica de Inspector , clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului
Registru Agricol, devine vacanta prin incetarea raportului de serviciu al persoanei.
Art. 2.Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Țițești, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Țițești prin structurile de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Țițești și va
fi comunicată Primarului Comunei Țițești și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării
controlului de legalitate.

Președinte de ședință
Chirețu Marian-Constantin

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General
Greab Elena Cristina

Comuna Țițești , județul Argeș
Nr. 19 din 28.03.2022

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.1 OUG nr. 57/2019
Nr. total de consilieri in functie = 15
Voturi - “pentru” = 15
Nr. total de consilieri prezenti = 15
- “contra” = 0
Nr. total de consilieri absenti = 0
- “abtineri” = 0
Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar dosar/
1exemplar afisat.
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