ROMANIA
JUDETUL VASLUI-COMUNA CODAESTI
Consiliul Local
Comuna Codaesti, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/341300
e-mail: primaria@primariacodaesti.ro cod postal 737130

Hotararea nr. 23
privind reorganizarea aparatul de specialitate al primarului comunei Codăești si
modificarea organigramei si a statului de functii prin desființarea Poliției Locale
Având in vedere:
- referatul de aprobare nr. 2734 din 30.03.2021 al primarului comunei Codaesti ;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
- Raportul compartimentului de resort reprezentat prin secretar, nr. 2712 din 29.03.2021
Ținând cont de:
- Raportul de activitate inregistrat cu nr. 484 din 15.01.2021;
- Procesul verbal încheiat în data de 26.03.2021 de către comisia de etică și înregistrat
cu numărul 2737 din 30.03.2021;
- art. 31 din Legea 155/2010 privind poliția locala, republicată;
- art. 408 și art 519 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și
modificările ulterioare;
- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. C, art.
139 alin. 1 lit. a) și art. 408, art. 409 din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ;
Consiliul local al Comunei Codaești, județul Vaslui, întrunit în ședință ordinară,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei
Codăești și modificarea organigramei și a statului de funcții, conform Anexelor nr. 1-2, care
fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Funcțiile publice de execuție din cadrul Compartimentului Poliției Locale ce
vor fi desființate sunt:
- Polițist local clasa I, grad asistent
- Polițist local clasa I, grad asistent
- Polițist local clasa II, grad asistent
- Polițist local clasa II, grad asistent
Art. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Codăești.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror
postiuri sunt afectate de aprobarea noii structuri, procedurile legale prevăzute de art. 408 și art
519 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,
se vor aplica până la data de 5 Mai 2021, în acest sens prevederile art. 1 vor produce efecte
depline începând cu data de 5 Mai 2021.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Instituției Prefectului-jud. Vaslui, Primarului comunei Codăești și se aduce la cunoștință
publică prin afișare pe site-ul primariei.
CODĂESTI 30 Martie 2021
Preşedinte Sedinţa
Sprînceana Mitică

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar delegat
Elena Ramona Ciobanu

Hotarârea a fost adoptată in sedinta publică ordinară cu un numar de
13 voturi ,,pentru’’ 0 voturi ,,impotrivă’ 0 voturi ,,abtineti’’ , cu participarea a 13 consilieri
locali prezenti , dintr-un numar de 13 consilieri în functie.

Proiect de Hotărâre
privind reorganizarea aparatul de specialitate al primarului comunei Codăești si
modificarea organigramei si a statului de functii prin desființarea Poliției Locale
Având in vedere:
- referatul de aprobare nr. 2734 din 30.03.2021 al primarului comunei Codaesti ;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
- Raportul compartimentului de resort reprezentat prin secretar, nr. 2712 din 29.03.2021
Ținând cont de:
- Procesul verbal încheiat în data de 26.03.2021 de către comisia de etică și înregistrat
cu numărul 2737 din 30.03.2021;
- art. 31 din Legea 155/2010 privind poliția locala, republicată;
- art. 408 și art 519 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și
modificările ulterioare;
- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. C, art.
139 alin. 1 lit. a) și art. 408, art. 409 din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ;
Consiliul local al Comunei Codaești, județul Vaslui, întrunit în ședință ordinară,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei
Codăești și modificarea organigramei și a statului de funcții, conform Anexelor nr. 1-2, care
fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Funcțiile publice de execuție din cadrul Compartimentului Poliției Locale ce
vor fi desființate sunt:
- Polițist local clasa I, grad asistent
- Polițist local clasa I, grad asistent
- Polițist local clasa II, grad asistent
- Polițist local clasa II, grad asistent
Art. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Codăești.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror
postiuri sunt afectate de aprobarea noii structuri, procedurile legale prevăzute de art. 408 și art

519 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,
se vor aplica până la data de 5 Mai 2021, în acest sens prevederile art. 1 vor produce efecte
depline începând cu data de 5 Mai 2021.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
Instituției Prefectului-jud. Vaslui, Primarului comunei Codăești și se aduce la cunoștință
publică prin afișare pe site-ul primariei.
Iniţiator:
Primar
Anişoara LUPU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar delegat
Ciobanu Ramona Elena

