
R O M Â N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL   MILOŞEŞTI 

              

HOTARARE 
pentru   modificarea   ştatului de  funcţii  aprobat  prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti 

nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu modificările ulterioare 

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
-  prevederile  art. 64 alin.(2)   din  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare ;     
-  prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr. 38/09.12.2013  privind  aprobarea  

Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014  la Primăria comunei Miloşeşti , judeţul 
Ialomita ;   

-  Raportul final  al examenului  de promovare în grad profesional  nr. 2233/28.08.2014, prin 
care  Ciobotaru Constanţa  este declarata admisă la examenul de promovare în gradul profesional 
principal , organizat in data de 28.08.2014;

-  Raportul final  al examenului  de promovare în grad profesional  nr. 2234/28.08.2014, prin 
care  Copăceanu Viorica si  Ciobotaru Horia  sunt  declaraţi  admisi la examenul de promovare în 
gradul profesional superior , organizat in data de 28.08.2014;

Examinând :
 -    expunerea de motive a primarului  ,nr. 2282/03.09.2014   ;
 -    referatul  secretarului comunei  , nr.2281/03.09.2014  ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget - finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.  2292/03.09.2014 ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale, culte , 
muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.2297/03.09.2014 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr. 2287/03.09.2014 ;

In  temeiul art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) ,lit.b) ,art.  45 - (1) art. 115 alin. (1) lit.b) din  Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală ,   republicată  in anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare  

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se modifică  ştatul  de  funcţii  aprobat   prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti  nr. 
22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei 
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa , cu modificarile ulterioare , ca urmare a promovării in grad profesional a 
următorilor funcţionari publici : 

1. Copăceanu  Viorica – inspector ( operator rol ) , promovată  în gradul profesional 
superior  .

2. Ciobotaru Horia  – inspector ( casier ), promovat în gradul profesional superior .
3. Ciobotaru Constanţa - inspector ( autoritate tutelară şi stare civilă ) , promovată   în 

gradul profesional principal .



Art.2. Anexa nr. 2   «  STAT DE FUNCTII  – PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI  , 
JUDETUL IALOMITA «  la  Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti  nr. 22 / 31.07.2013 privind 
aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei  Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  ,
 se modifică  şi se înlocuieşte  cu anexa  la prezenta hotărâre   şi  care  face parte integrantă din  
aceasta. 

Art.3.  Primarul  comunei Miloşeşti ,  secretarul comunei  şi  inspectorul Drăghici Geta   vor 
aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri .  

Preşedinte de şedinţă  ,
   Consilier local  DOBRIN ŞTEFAN   

         Contrasemneaza  ,
Secretar comună Jipa Eugenia 

Nr. 39
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi    04 .  09.  2014


