
ROMÂi'JIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind transformarea unor funcţii publice din Statul de funcţii 

al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16 din 21.02.2023, iniţiat de de Primarul comunei Tomşani, 
judetul Prahova, 

Având în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1278 din 21.02.2023, întocnpt de Primarul comunei Tomşani,

judeţul Prahova, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1279 din 21.02.2023, întocmit de inspectorul din cadrul

Compartimentului resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specilaitate al Primarului comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

- Anexa nr. 2 -Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 87 din 07.12.2022 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. 409 alin. (3) litera "b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera "a", alin. (3) litera "c" şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă transformarea următoarelor func�i publice vacante din Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova: 

a) 1 funcţie publică vacantă în cadrul Compartimentului cadastru şi urbanism, ID post 181399, nr. crt. 19
din Statul de funcţii-Anexa nr. 2 la HCL nr. 87/07.12.2022, din "referent de specialitate clasa IJ, grad profesional 
superior" în "inspector clasa I, grad profesional debutant"; 

b) 1 funcţie publică vacantă în cadrul Biroului financiar-contabil, ID post 425051, nr. crt. 24 din Statul de
funcţii-Anexa nr. 2 la HCL nr. 87/07.12.2022, din "inspector clasa I, grad profesional principal" în " inspector 
clasa I, grad profesional asistent". 

ART. 2: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢE], 
Adam Elena 
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Contrasemnează 
Secretarul general al Comunei Tomşani 

Matei Violeta-luliana 




