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  HOTĂRÂREA   
Nr. 34 din 28.06.2018 

privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel inferior în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița 

 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din data de 
28.06.2018, având în vedere:  
• Referatul de aprobare (expunerea de motive) și proiectul de hotărâre nr. 36/22.06.2018 ale 

primarului comunei Crevedia, domnul Petre Florin; 
• Raportul de specialitate nr. 7752/22.06.2018 întocmit de  către compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate; 
• Rapoartele comisiilor de specialitate ale ale Consiliului local Crevedia ;   
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 78/28.12.2016 privind aprobarea  organigramei, a statului 

de functii si a numarului de personal  ale  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Crevedia, judetul Dâmbovița, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului local nr. 
64/22.11.2017 și nr. 76/11.12.2017; 

• Prevederile art. 107 alin (2) lit “b” din Legea nr. 188/1999, republicată(2) cu modificările și 
completările ulterioare;  

• Prevederile art. 36 alin (2) lit.”a” si “d”, alin.(3) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 
În temeiul art. 45 alin (1), art. 115 alin. (1) lit. “b” Legea nr. 215/2001 privind  

administrația publică locală, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare,  
  

HOTĂRĂȘTE: 
       Art.1. - (1) Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de 
“Inspector, Clasa I, grad profesional superior”, în “Referent, Clasa III, grad 
profesional asistent” în compartimentul de Relații cu Publicul și Secretariat-Arhivă din 
aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița.  

(2) Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 
78/28.12.2016 privind aprobarea  organigramei, a statului de functii si a numarului de 
personal  ale  aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, judetul 
Dâmbovița, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului local nr. 64/22.11.2017, 
nr. 76/11.12.2017 și 31 din 22.05.2018, potrivit alin(1) al prezentului articol.  

 
        Art.2. - (1) În baza art. 107 alin. (2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999 se va înștiința 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici și se va comunica prezenta hotărâre, în termen 
de maxim 10 zile lucrătoare, prin grija secretarului comunei Crevedia.   

(2) - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  comunei 
Crevedia, în termenul prevăzut de lege,  Prefectului judeţului Dâmbovița, Primarului 
comunei Crevedia care are obligația de a duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei Crevedia și prin publicare pe 
pagina de internet www. primariacrevedia.ro.  
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