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PROIECT DE HOTARARE 
                                            Privind: aprobarea modificarii structurii functiilor publice, 
transformarea unor functii publice si contractuale, precum si desfiintarea unor functii 
contractuale din aparatul de specialitate al primarului la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila 
 

 Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara 
la data de 29 mai 2020;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 
 Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Braila nr. 6680/29.04.2020, prin care 
ni se comunica Situatia numarului maxim de posturi, stabilit la nivelul an ului 2020  

In baza Referatului Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite si Taxe din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului local Ulmu; 

 In baza raportului de avizare al comisilor de specialitate din cadrul consiliului 
local; 

Tinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In		temeiul		art.	129,		alin	3,	lit.	(c),		art.	155,		alin	1,	lit.	(c),		si	alin.	4,	lit.	(d)		precum	si	
ale	 art.	 196,	 alin.	 1,	 lit.	 a	 si	 art.	 197,	 alin.	 1,	 2	 si	 4	 din	 OUG	 nr.	 57/2019	 privind	 Codul	
Administrativ,	
 

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1 – Se aproba modificarea structurii functiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmu, dupa cum urmeaza: 

a) Se stabileşte in structura functiilor publice ale Unitatii administrativ-
teritoriale Ulmu, judet Braila, funcţia publică de conducere specifică de 
Secretar general al UAT Ulmu, prin transformarea funcţiei publice de 
conducere generale de Secretar al UAT Ulmu. 

b) Se transforma unui post de functie publica de executie vacant de 
Referent, clasa III, grad profesional Superior in functia publica de executie de 
Inspector, clasa I, grad profesional Asitent, ID post – 370535, din cadrul 
Compartimentului Buget Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe 
  
 



 Art  2 – Se aproba transformarea unor functii de natura contractuala, 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmu,  dupa cum 
urmeaza: 

a)  Functia contractuala de Referent, clasa III, grad I, in cadrul 
compartimentului Administratie Publica Locala, Stare Civila, Autoritate 
Tutelara, se transforma in functia contractuala de Inspector, clasa I, grad 
profesional Asistent, in cadrul aceluiasi compartiment. 

Art  3 – Se aproba desfiintarea unor functii de natura contractuala, 
vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmu,  in 
vederea incadrarii in numarul maxim de posture stabilit la nivelul anului 
2020, dupa cum urmeaza: 

a) Functia contractuala de Muncitor calificat, grad III, din cadrul 
Personalului de deservire. 

Art. 4 – Se aproba Statul de functii  al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ulmu, conform Anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare.  
 Art. 5 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa 
la cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul 
institutiei, precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro  
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