JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU - CRIŞ
CNşineu - Criş strJnfrăţirii nr.97 Cod postai 315100 ;TeL0257-350098; Fax 0257-350059
e-mail: prirnariachcris@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr.7

Din 28.ianuarie.2015

privind transformarea unor funcţii publice vacante de execuţie din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Chişineu-Criş
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 28.01.2015,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.919/22.01.2015 a domnului primar Burdan Gheorghe;
Referatul nr.918 /22.01.2015 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.107 alin.2 lit.b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
- avizul comisiei de specialitate din domeniul juridic
- 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă;
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Artj_l_.Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector (ID
263586), clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului resurse umane,impozite şi taxe
, în funcţia publică de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant.
Art. 2 .Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local (ID
263599), clasa I, grad profesional asistent din cadrul Poliţiei Locale Chişineu-Criş , în funcţia
publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant.
Art. 3 .Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de referent III (ID
425264), clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului registratură şi relaţii
publice , în funcţia publică de execuţie de consilier , clasa I, grad profesional debutant.
Art. 4. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Chişineu-Criş , conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de d-na Dehel Măria referent în cadrul
Biroului resurse umane,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Chişineu-Criş.
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Anexa 1 la H.C.L. nr. 7/28.01.2015

Funcţia publică de execuţie vacantă ce urmează a fi transformată

Nr.

Poziţia din statul de
funcţii aprobat conform
Crt.
H.C.L. nr.
62/ 24.07.2013
Birou resurse
1.
umane,impozite şi taxe,
Nr. Crt. 6
din anexa nr. 2 La
H.C.L. nr.
62/ 24.07.2013
2. Serviciul Poliţia Locală
Nr. Crt. 5
din anexa nr. 2 La
H.C.L. nr.
62/24.07.2013
Compartiment
3.
registratură şi relaţii
publice ,Nr. Crt. 1
din anexa nr.2 La
H.C.L. nr.
62/ 24.07.2013

Funcţia publică
vacantă
de execuţie
existentă

Funcţia publică
vacantă
de execuţie
transformată

Inspector,
clasa I,
gradul profesional principal

Inspector,
clasa I,
gradul profesional debutant

Poliţist local,
clasa I,
gradul profesional asistent

Poliţist local,
clasa I,
gradul profesional debutant

Referent,
clasa III,
gradul profesional superior

Consilier ,
clasa I,
gradul profesional debutant

