JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU - CRIŞ
Chişineu - Criş str.înfrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257-350059
e-mail: primariachcris@yahoo.com

H O T A R A R E A nr. 29
din 24 aprilie 2014
privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii
publici şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
oraşului Chişineu-Criş.
Consiliul Local al oraşului Chişineu-Criş întrunit în şedinţa
ordinară din data de 24 aprilie 2014,
Având in vedere:
- Expunerea de motive nr.3507/08.04.2014 a domnului primar Burdan Gheorghe;
- Referatul nr.3506/08 .04.2014 al Biroului resurse umane,impozite şi taxe prin care se
propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului
Chişineu-Criş;
- Prevederile art.63, art.64, art.65 şi 107,alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Titlului
III ,Cap.IV,secţiunea I-a, secţiunea a II a ,secţiunea a V a din H.G.R. nr.611/2008,actualizată ,
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
prevederile Ordinului nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de promovare în grad professional a funcţionarilor publici precum şi
prevederile din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice.
- avizul comisiei juridice;
-15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri în funcţie prezenţi la şedinţă;
în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. — Se aprobă transformarea unor posture, ca urmare a promovării examenului de
promovare în gradul imediat superior deţinut de 9 funcţionari publici din aparatul de specialitate
al Primarului Oraşului Chişineu-Criş , după cum urmează :
Di recţia / Serv i c i u/Birou/Compartiment

Funcţia publică
Actuală

Direcţia economică
Compartiment Contabilitate
Maliţa Monica-Florica

Consilier I
Asistent ,clasa
salarizare
3,gradaţia 2

Direcţia economică
Birou Resurse urna ne, impozite şi taxe
Per Tunde Ana-Maria

Consilier I

Principal,clasa
de salarizare
3,gradaţia 5

Pe care a
promovat
Consilier I
Principal,
Clasa
salarizare 3
,gradaţia 2

Consilier I

Superior,clasa
de salarizare
3,gradaţia 5

Nr
posturi

1

Tudora Anca

Leahu Adriana-Lenuţa
Ajutor social
Buntean Mihaela
Poliţia locală
Luca Adrian Lucian
Blidar Darius

Pătroi Petru

Serviciul Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanei

Consilier I
Consilier I
Principal,clasa Superior,clasa
de salarizare
de salarizare
3, g radati a 5
3,gradaţia 5
Inspector I
Inspector I
Principal,
Superior, clasa
clasa de
de salarizare
salarizare
3,gradaţia 5
3,gradaţia 5
Consilier I
Consilier I
Principal,clasa Superior,clasa
salarizare
de salarizare
3,gradaţia 3
3,gradaţia 4
Poliţist local,
Poliţist local,
I Asistent,
I Principal,
clasa
clasa
salarizare
salarizare
1,gradaţia 3
3,gradaţia 3
Poliţist local,
Poliţist
III Principal, local. Superior,
clasa
clasa
salarizare
salarizare
1,gradaţia 1
3,gradaţia 2
Poliţist local,
Poliţist
III Asistent,
locaLIII
clasa de
Principal,
salarizare 1,
clasa
gradaţia 1
salarizare 3,
gradaţia 1
Consilier I
Consilier I
Asistent ,clasa Principal,
salarizare 1,
Clasa
gradaţia 4
salarizare 3,
gradaţia 4

Art.2.- (l)Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Chişineu-Criş aprobate prin H.C.L. nr.62/24.07.2013.
(2)Statul de funcţii modificat conform prevederilor alin.l este cuprins în anexa
care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Biroul resurse umane,impozite şi
taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Chişineu-Criş
-

Prezenta hotărârea se comunică cu :
Primarul Oraşului Chişineu Criş;
Biroul resurse umane impozite şi taxe
Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FRĂTEAN MARIUS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BRÎNDAŞ AURELIA - MIHAELA

