
              ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

PROIECT DE  HOTÃRÂRE 

privind aprobarea  transformarii postului  vacant de  referent  studii  medii  intr-un post de  

conducere  de  sef  birou in cadrul  Casei de  Cultura ,, Dumitru Stanciu  ,,  

 

Consiliul local al Orasului  Gaesti  , judeţul Dâmboviţa ; 

         Având în vedere ; 

   -    expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe Grigore  ; 

   -      raportul compartimentului de specialitate prin care se propune transformarea postului 

vacant de  referent  studii  medii  intr-un post de  conducere  de  sef  birou in cadrul  Casei de  

Cultura ,, Dumitru Stanciu  ,,   ; 

-          avizul comisiei Juridice si al Comisiei pentru invatamant , cultura , protectie sociala din 

cadrul Consiliului Local Gaesti ; 

            In conformitatea cu  : 

- Art.36 alin. 2 , lit.a,, coroborat alin.3 lit .b  din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală , republicată, cu  modificările  şi completările  ulterioare: 

       În temeiul : 

- art. 45 alin.(1) şi art. 115, alin.(1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală , republicată,  cu modificarile  şi completarile  ulterioare : 

 

 

 

HOTARASTE   : 

 

 

ART .1 – Se  aproba transformarea postului vacant de  referent  studii  medii  intr-un post 

de  conducere  de  sef  birou in cadrul  Casei de  Cultura ,, Dumitru Stanciu  ,, .   

 

ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga d- na Dima  Mioara , Sef  

Serviciu  Administratie Publica Locala si Relatii  cu Publicul .  



 

ART.3- Prezenta  hotarare se  va comunica : 

 

- Institutiei Prefectului -  judetul Dambovita ;  

-  Primarului Orasului Gaesti  - judetul Dambovita ; 

- d- nei  Dima Mioara  Sef  Serviciu  Administratie Publica Locala si Relatii  cu Publicul . 

 

 

INITIATOR   ,  

 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe  Grigore   

 

 

 

                                                                                       Avizat de  legalitate   ,  

                                                                                 Secretar  ,  

                                                                               Jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  

privind aprobarea  transformarii postului  vacant de  referent  studii  medii  intr-un post de  

conducere  de  sef  birou in cadrul  Casei de  Cultura ,, Dumitru Stanciu  ,, 

 

 

 

           Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a)  din Legea nr. 215/2001, legea administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem aprobarii 

Consiliului Local, in conditiile legii, transformarea postului vacant de referent studii medii  intr-

un post de conducere de sef birou denumit “Birou cultural-artistic si traditii”. 

              Necesitatea transformarii se impune ca urmare a promovarii pe plan intern si 

international a valorilor cultural – artistice individuale si de grup ale formatiilor artistice ale 

Casei de Cultura, precum si pentru asigurarea unei mai bune organizarii si desfasurari a 

activitatilor culturale organizate anual de catre institutia noastra prin aparatul de specialitate al 

Casei de Cultura. 

 

 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe  Grigore   


