
 

                                                                   HOTĂRÂREA 
           nr. 55 

din  29.11.2019 
 
                  privind: modificarea art.2 alin. 2  al H.C.L. nr.47/30.09.2019 pentru  aprobarea 
modificarii structurii organigramei si statului de functii al aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Surdila Greci conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 
 
      Consiliul Local Surdila Greci, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.11.2019;  
 
      Avand in vedere: 
-Nota de fundamentare a secretarului general al comunei Surdila Greci pentru aprobarea  modificarii   
statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Surdila Greci, judetul Braila. 
-Raportul de aprobare al primarului la Proiectul de Hotarare privind modificarea art.2 alin. 2  al H.C.L 
nr.47/30.09.2019 si Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control din cadrul Consiliului Local;     
      In temeiul art.129 alin.(2) lit. a) si alin.(3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanta de 
urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 
                                                                        HOTARASTE: 
 
          Art. 1. Se aproba modificarea art.2 alin. 2  al H.C.L. nr.47/30.09.2019 privind structura 
statului  de functii al aparatului propriu al primarului  comunei Surdila Greci ,judetul Braila prin 
transformarea  functiei publice de executie - consilier clasa I, grad profesional superior in functie 
publica de executie - referent  clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului 
Contabilitate ,taxe si impozite conform anexei nr. 1 la prezenta care face parte integranta din 
aceasta. 
           Art. 2. Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Surdila Greci, judetul Braila iar cu aducerea la cunostinta publica se insarcineaza secretarul general 
al comunei.    
   
   PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
       BUTISEACA NECULAI                                                                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  
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                                                            IONEL MEIROSU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


