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Hotirffrea nr. 25 12016
privind stabilire comisie pentru organizare concurs pentru ocuparea postului de consilierjuridic al consiliului local

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LBTCANI, legal constituit, intrunit la lucr[rile
qedin{ei ordinare din data de 28 iulie 2016,

Avind in vedere:
- nota de fundamentare nr. 6263/25.07.2016 qi proiectul de hotdrdrenr.6264/25.07.2016 cu privire la organizare concurs

ocupare post consilier juridic, proiect ini{iat de domnul consilier local Ursache Ovidiu, in temeiul dispoziliilor art.45
alin.(6) din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicatd;

- referatul w.6264127.07.2016 intocmit de secretarul comunei, doamna Irimila Vali Claudia, privind ocuparea postului de

consilier juridic al consiliului local;
- avizul favorabil al comisiei penfiu activitatea in domeniul culturii din cadrul consiliului local Lefcani pentru proiectul de

hotSr6re mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.21512001 a administraliei
publice locale, republicat6;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adopt[rii prezentei hotdrAii al secretarului comunei I e{cani, jr. Irimila Vali-Claudia,
prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu afi.ll7 lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatf,
- bugetul local al comunei pe anul 2016 aprobat prin HCL nr.812016;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publica locald;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea293121.12.2011 privind bugetul de stat pe

anul 2012;Legea27312006 privind finanlele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare;Ordonan{a Guvernului nr.
3512002 pentru aprobarea regulamentului -cadru de organizare qi funclionare a consiliilor locale; Legea nr. 67312002 privind
aprobarea OG 3512002; Ordonanla de Urgen![ nr. 3412009 cu privire la rectificarea bugetard pe anul 2009 qi reglementarea unor
m6suri financiar fiscale; Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicatd; prevederile Ordonanlei de Urgen{d a Guvernului nr.
6312010 pentru modificarea qi completarea Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, precum gi pentru stabilirea unor
m[suri financiare;

In temeiul art.45 alin.1 si art.l15 alin.1 lit.b din Legeanr.2l5l2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu
modific[rile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Ari.f Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea posfilui de consilier juridic al consiliului
local, pe durata mandatului consiliului local, in urmdtoarea componenld:



Preqedinte: Irimila Vali-Claudia, secretar
Membri: prof. Ursache Ovidiu, consilier local

Bejenaru Marinela, consilier local
Malagiac Mihaela Gabriela, consilier juridic

Secretar comisie: BabdRamona-Georgiana, inspector

Art.2. Comisia constituitd conform art.l va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotarari primarului, celorlalte persoane

qi compartimente vizate si Instituliei Prefectului Judetului Iasi.

O copie a prezentei hot[rdri va fi afiqatl la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunoqtin![ publicl

Datd, astdzi: 28.07 .2016

Contra
Secretgr,
Irimi udia

Pregedi


