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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 15 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.26 

privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul 

Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi 
 

 

 

 

             Consiliul local al municipiului Husi, judeţul Vaslui; 

 

              Având in vedere expunerea de motive privind modificarea organigramei si 

a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta 

Sociala Husi;  

              In conformitate cu prevederile Anexei I, cap.I, lit. A - salarizarea 

functionarilor publici, pct.b si c si Anexa III, cap.I, pct 2, lit.a, din Legea 

nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, 

Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri 

publice, prevederile Legii 53/2003 privind Codul Muncii, a art.91 alin.2 din Legea 

188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

         In temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) litera “b” si art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 

                                                   HOTARASTE :  
 

       Art.1. - Se aproba modificarea oragnigramei si a statului de functii al 

personalului din Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi dupa cum 

urmeaza; 

 

a) Se aproba mutarea definitiva a postului de inspector, grad asistent, clasa 

I, treapta de salarizare 2, cu respectarea functiei publice de executie 



detinute, din cadrul Compartimentului Protectie Sociala, in cadrul 

Compartimentului Financiar –Contabilitate – Salarizare; 

 

b) Se aproba transformarea postului vacant de asistent medical stomatolog 

din Cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Comunitara si 

Asistenta Medicala desfasurata in unitatile de invatamant, in post de 

asistent medical principal. 

 

             Art.2. – Organigrama si statul de functii din cadrul Serviciului Public 

Local de Asistenta Sociala modificate conform prevederilor art.1 au continutul 

prevazut de Anexele nr.1 si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

                               

            Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 
 

                                                          HUSI, 27 ianuarie 2011 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

            Georgeta Giosu                                  Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


