ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL
Din data 18 AUGUST 2010
Sedinţa Consiliului Local a fost convocată în procedura „de îndată”, în baza
dispoziţiei primarului nr.183 emisă la data de 18 august 2010, conform art. 39 aliniat
4 al Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
La şedinţă sunt prezenţi un nr. de 7 consilieri, fiind absenţi: d-na Vancu Plesu
Mihaela , d- nul Cărbunar Florin, Mateş Nicolae, Margarit Ionel ,Tarta Grigori si
Tantas Gheorghe .
Sunt prezenţi la lucrările şedinţei: din partea Primăriei primarul şi consilierul
juridic al consiliului local .
Constatându-se prezenţa majorităţii consilierilor, şedinţa se declară începută.
Înainte de a expune scopul acestei şedinţe domnul primar aduce la cunoştiinţa
consiliului local că din data de 23 august 2010 va pleca în concediu de odihna şi că
atribuţiile acestuia vor fii preluate de d-na viceprimar.
În continuare Domnul primar expune celor prezenţi , scopul întrunirii
Consiliului local în regim de urgenţă şi anume, necesitatea aprobării organigramei si
a statutului de functii avizat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici care
trebuie înaintat Prefecturii Judetului Timiş.
Doamna consilier juridic face cunoscut faptul că pe lângă aprobarea
organigramei avizate d-nul primar a propus si modificarea acesteia prin desfiinţarea
a două posturi funcţie publică la comparetimentul agricol şi buget finanţe şi
transformarea acestora în 2 posturi funcţie contracuală,1 post şofer la serviciul
gospodărie comunală,salubritate şi transport şi 1 post funcţie contractuală muncitor
la acelaşi serviciu; transferul
unui post contractual de execuţie-şofer de la
compartimentul secretariat administrativ şi relaţii cu publicul la compartimentul de
gospodărie comunală, apă, salubrizare şi transport şi înfiinţarea unui post funcţie
contractuală-muncitor la serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, care
deasemenea trebuie aprobată de către consiliul local , urmând ca după acesta să se
solicite din nou avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr_93_cu 7 voturi “pentru”.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată.
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