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                                                        H O T Ă R Â R E A  Nr.36
                                                           din  22 septembrie 2016

privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Livezeni,prin înfiinţarea unui  post de natură contractuală 
de inspector de specialitate debutant cu atribuţii de administrare şi întreţinere Bază sportivă 

Ivăneşti.

         Consiliul local al  comunei Livezeni judeţul Mureş,

         Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Livezeni  
nr.4058/16.09.2016 şi raportul nr.4054/16.09.2016 întocmit de compartimentul de 
resort,prin care se propune aprobarea  modificării organigramei şi a statului de funcţii prin 
înfiinţarea unui  post de inspector de specialitate debutant  cu atribuţii administrare şi 
întreţinere bază sportivă Ivăneşti, personal contractual,precum şi avizul comisiei de 
specialitate,
      Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului judeţului Mureş nr.2790/17.02.2016 
privind nr.de posturi aprobat ,
      Tinând cont de prevederile anexei 1 din  OUG nr.63/2010 privind modificarea şi 
completarea  Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare,modificată,
      Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative,republicată,
      In temeiul art.36 alin.(2)  lit.a),alin.(3) lit.b) şi ale  art.45 coroborat cu art.115 alin(1) lit.b) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare,
                                           
                                                                       h o t ă r ă ş t e :

         Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Livezeni potrivit anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte din prezenta hotărâre ,prin înfiinţarea  unui post de inspector de specialitate debutant  –
de natură contractuală - cu atribuţii de administrare şi întreţinere Bază sportivă Ivăneşti.

        Art.2. Răspunde de aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri compartimentul  resurse 
umane.
        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş,
- Primarului comunei Livezeni 
- Compartiment  resurse umane
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