L
ROHAHIA

JUDEIUt lASl . COHUilA GIORTESTI
COII$IIIUL LOGAL
Comuna Ciortesti, judetul lasi, telefon/fax 0232 320800/0232320 4000

e-mail:pftmariaciortesti@,an codpostal707075
HOTARAREA Nr. 33
privind modificareu art.3 din HCL nr[9./2016 privind stabilirea criteriilor si procedurilor de
numire Si eliberure dinfunctie si utributii ale administratorului public din aparutul de specialitate
ul primurului comunei Ciortesti, iudetul Iasi
in temeiul art.45 alin. (1) y art. 115 lit. b) din Legea administr{iei publice locale nr.
2\ 5 I 200 l, republicafi, cu modifi dile qi comple6rile ulterioare
Avdnd in vedere prevederile art. ll2 din Legea administr{iei publice locale nr. 21512001,
republica6, cu modifi djle qi complefirile ulterioare
Avand in vedere adresa nr.3792118-08-2016 a Institutiei Prefectului Judetului Iasi;
LuAnd act de:

a) expunerea de motive al primarului comunei Ciorlesti, in calitatea sa de iniflator,

inregistrat sub nr 2321 2016, calitate acorda6de prevederile ar1. 33 din Legea nr.39312004 privind
Statutul alqilor locali, cu modififfleqi complefrile ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6),teza
a II-a din Legea administr{iei publice locale nr.21512001, republicafi, cu modififfle qi complefr:ile
ulterioare,
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ciorlesti, inregistrat sub nr.233l 2016,
c) avizul favorabil nr.23412016 al Comisiei de specialtlate a Consiliului Local Ciortesti;
AvAnd in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) combinate cu cele ale alin. (3) lit. b) din
Legea administr{iei publice locale rtr.21512001,, republicafi, cu modififflegi completoile ulterioare
Consiliul Local al comunei Ciortesti, iudetul Iusi

HOTARASTE:
si procedurilor
ale administratorului public din aparatul de specialitate

Art. 1. Se abroga art.3 din din HCL nr.l9./2016 privind stabilirea criteriilor

atributii
al primarului comunei Ciortesti, iudetul lasi
Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.19/2016 privind stabilirea criteriilor si procedurilor de
numire Si eliberare din functie si atributii ale administratorului public din aparatul de specialitute al
pr im arul ui c o mune i C i or t e s t i, i ude t ul I a s i, r aman neschimbate
Art. 3 Prczenta hoft€re se comunid, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul pre$zut de lege, primarului comunei Ciortesti Ei prefectului jud{ului Iasi. Ei se
aduce la cungtirfpubliepublicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaciortesti.ro.
de numire Si eliberare dinJunctie si

Ciortesti, 30septembrie 2016
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Adoptota in Sedin{a din data de 30 Septembrie 20L6
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