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cotiísruIuL LocAL

HoTÁRÁREA

nit.L77|2ol4

piuind modificarea Statului de func{ii al aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Ghe orgheni
Consiliul Local aI Municipiului Gheorgheni,
ín qedinla extraordinará,linutá la data de oB octombrie2oI4,

Avánd in vedere:
Expunerea de motive nr.9547l2014 a Primarului municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate ai nr.954212014 al Compartimentului resurselor umane
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Gheorgheni;
Raportul Íinal al examenelor de promovare in grad profesional ale personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni, inregistrat sub nr.9035 / 2Ol4
Referatul de necesitate nr.9526/20L4 al qefului Serviciului juridic, contencios
admínistrativ gi administralia publicá loca]á din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Gheorgheni;
ordinul Prefectului Jude{ului Harghita nr,7o9l2014, privind stabilírea numárului
maxim de posturi pentru anul 20 74 |a nivelul unitátilor administrativ teritoriale din
jude!;
H.C.L.nr.13/2OI4, privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2oL4 qi estimári pentru an1i 2o15_20I7, cu
rectiÍicárile ulterioare' cu rectiÍicárile ulterioare;
H.C.L. nr'167 l2oI4, privind modiíicarea Statului de funclii al aparatuiui de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;
Decizia CCR nr. 55/20 14 - obiectia de neconstitutionalitate a legii de aprobare a OUG
nr. 77 /20 13 - stabilirea unor masuri de functionare a administratiei publice locale,
de posturi si de reducere a cheltuielilor la institutii si autoritati publice;
Rapoartele
comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni,
Luánd in considerare prevederile:
art.IO7, altn.(2),litb)din Legea nr.1BB/1,999,privind Statutul funclionarilor publici,
republicatá (r2), cu modíÍtcárilegi completárile ulterioare;
Legii nr.53/2003 . Codul Muncii - republicatá' cu modiflcárile Ei completárile
ulterioare;
Legii-cadru nr.2B4l2o1o, privind salarizarea unitará a personalului plátit din fonduri
publice, cu modiÍicárileulteríoare;
Legit nr.273/2006 privind |rnanfele publice locale, cu modificarile qi completárile
ulterioare,
O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarca qi completarea Legii nr. 273/2006 privind
Íinan(ele publice locale precum qi pentru stabilirea unor másuri financiare, cu
modificárile u lteriore:

o.U.G. r.r.1o3/2o13, privind salarizarea personalului plátit din fonduri publice in
anul 2o14' precum qi alte másuri ín domeniul cheltuielilor publice
in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2)lit.a), alin.(3), lit.b) gi al art.45, alin.(2), art.115,
alin. (1), lit.b) din Legea nr.2I5/20o1, privind administralia publicá localá, republicatá, cu
modificárile gi completárile ulterioare,
HoTÁnÁ$TE:
Art.l _ Se aprobá
modiÍicarea Statului de func|ii al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni, de la data de 01 noiembrie 2014, conform Anexei la
prezenLa, dupá cum urmeazá:
1) postul contractual de inspector de specialitate S/II din cadrul Compartimentului
secretaiaÍ, in urma promovárii ín grad profesional, se transformá in inspector
de specialitate S/I;
2) postul
contractual
de inspector
de
specialitate
S/II
din
cadrul
Compartimentului
tineret ,,Ifitékd, ín urma promovárii in grad profesional, se
transformá in inspector de specialitate S/I;
3) postul contractual de referent SSD/I,
din cadrul Compartimentului protec{ia
promovárii
grad
profesional, se transformá in referent
ciuila 5i sport, in urma
in
SSD/IA;
4| se aprobá infiinlarea unui postul contractual de consilier, S/IA, din cadrul
Seruiciului juidic,
contencios administratiu pi administra[ia publica locala
Compartiment administra|ie pubtí"ca loca\d"5i relaliite cu institu|iite de tnua|amant;
5) funclia publicá de execu{ie vacantá de inspector, clasa I, grad profesional
superior, din cadrul Compartimentul urbanism gi amenajarea teitoriului, se
transformá in funclia publicá de execulie de inspector, clasa I, grad profesional
asistent.
Art.2 - Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la índeplinire de cátre: Pimarul
resurse umane gi
salarizare din cadrul
municipiului
Gheorgheni qi Compartimentul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni.
Art.3 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului, judefui Harghita, Ei
se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Direcliei economice Ei Compartimentului
qi
reSurse umane
salarizare
din cadrul aparatului
de specíalitate al primarului
Municipiului Gheorgheni.
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Gheorgheni, la data de OB octombrie 2OI4

PRESEDINTELtr $EDINTEI,
Matnasi ÍIuba Istuan

CoNTRASEMNEAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
NagU Istuant
i
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