
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă « referent, clasa III, grad profesional 

superior» în « inspector, clasa I, grad profesional debutant» 
la Biroul financiar-contabil 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 52 din 17.09.2021, iniţiat de de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6288 din 17.09.2021, întocmit de Primarul comunei Tomşani,

judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6289 din 17.09.2021, întocmit de Secretarul general al

comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 35 din 25.06.2021 privind aprobarea Organigramei şi a

Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice 
înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, 

În conformitate cu prevederile art. 404, art. 407 şi art. 409 alin. (3) litera "b" din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările uterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera "a", alin. (3) litera "c" şi art. 139 alin. (]) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările uterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă « referent, clasa III, grad 
profesional superior » la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, poziţia nr. 25 din cuprinsul Anexei nr. 2-Statul de funcţii la Hotărârea nr. 35 din 
25.06.2021, în« inspector, clasa I, grad profesional debutant». 

ART. 2: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către Secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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Număr consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri prezenţi / 3
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Contrasemnează
Secretar general al comunei 

Tomșani,
Matei Violeta Iuliana




