
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 10 
privind transformarea postului ocupat de c�tre Codreanu Nicoleta – Bogdana, 

personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,  

 din func�ia de referent II în func�ia de inspector de specialitate - grad II  
 
 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- referatul num�rul 661/2010 al primarului comunei prin care propune transformarea 
postului pe care-l ocup� angajata Codreanu Nicoleta – Bogdana, personal contractual în 
cadrul aparatului propriu de specialitate �i anume,  din func�ia de referent II în cea de 
inspector de specialitate grad II, urmare a faptului c� a absolvit studii superioare de 
licen��, de lung� durat�, în specialitatea administra�ie public�; 
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 993/2010, al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local  �i raportul compartimentului din aparatul propriu, înregistrat sub nr. 
990/2010; 
  În conformitate cu prevederile:  
- art. 8, alin. (2) �i alin. (8) din Anexa I la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitar� 
a personalului pl�tit din fonduri publice; 
- art. 36, alin. (2), lit. „a” �i alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administra�iei 
publice locale republicat� �i actualizat�;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   
 

H O T � R � � T E :  
 

 Art. 1 - Se aprob�, începând cu data de 01 martie 2010, transformarea postului 
ocupat de c�tre salariata Codreanu Nicoleta – Bogdana din func�ia de referent II în 
func�ia de inspector de specialitate – grad II.  
 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre salariatei, 
contabilit��ii precum �i  Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii.  

 
Dat� ast�zi 26 februarie 2010. 

 
 

                                          Pre�edinte de �edin��,     
                                                   Consilier,   
 
                                     Claudiu – Florinel Fechete            
 
 

                                                                                                                          Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                  Bumbaru C�t�lin  

 


