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HOTĂRÂREA nr. 12 

 

 privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante, aprobarea organigramei și a 

statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2023, 

 

urmare a referatului de aprobare al iniţiatorului proiectului nr. 344/19.01.2023, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

în conformitate cu prevederile anexei nr. 11 la Ordinul ANFP nr. 1886/2019 privind 

aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi 

instituţiile publice,  

art. 5 lit. g și ff), art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, art. 154 alin. 3, art. 373 lit. k, art. 554 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 

și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier grad 

profesional superior din cadrul compartimentului „financiar-contabil” în funcția publică de 

execuție de consilier grad profesional debutant, în cadrul aceluiași compartiment. 

Art. 2 Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacantă de referent grad 

profesional principal din cadrul compartimentului „registru agricol, cadastru și agricultură” în 

funcția publică de execuție de referent  grad profesional debutant, în cadrul aceluiași 

compartiment. 

Art. 3 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nicșeni, conform anexelor nr. 1 și 2. 

Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, ANFP și primarului comunei Nicșeni. 
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