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HOTÁRÁREA nrr.147I2oI4
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modiJícarea Statului de func[ii aI aparatului de specialitate
aI Primarului Municip iului Ghe o rg he ni

Consiliul Local aI Municipiului Gheorgheni,
ín gedinla ordinará linutá la data de 21,august 2oI4,
Avánd in vedere:
Expunerea de motive nr.743O/2OI4 a Primarului municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate al nr.743I/2OI4 aJ Compartimentului resurselor umane gi
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Gheorgheni;
Referatul nr'7349l2014 al directorului execuüv, dl. Györsr Ioan, din cadrul din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni - Direclia
economicá _ cu privire la activitatea compartimentelor de profil buget-contabilitate ín
condiliile insuÍicienlei acute de personal,.
Acordul scris al salariatei Deák Renáta Ágnes - inregistratá la Municipiul Gheorgheni
cu nr.7423/2OI4
ordinul Prefectului Judelului Harghita nr,Io8/2014, privind stabilirea numárului
maxim de posturi pentru anul 201'4 la nivelul unitálilor administrativ teritoriale din
jude!;
H.C.L.nr.13/2OI4, priuind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2014 9i estimári pentru anii 2oI5_2oI7, cu
rectiÍicárile ulterioare, cu rectifi cárile ulterioare ;
H.C.L. nr.I54/2OI3, privind modificarea Statului de funclii al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni qi al serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Gheorgheni, de la data de 01 octombrie 2OI3,
modificatá prin H.C'L, nr.I7 5 l 2oI3,
Decizia CCR nr. 55/2014 - 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 Consiliuluí Local
Gheorgheni,

Luánd in considerare prevederile:
Legii nr'i88/1999,
privind Statutul funclionarilor
publici, republicatá (r2), cu
modificárile Ei completárile ulterioare;
- Codul Muncii - republicatá, cu modificárile qi completárile
Legii nr.53/2oo3
ulterioare;
Legii-cadru nr.2B4/2olo, privind salarizarea unitará a personalului plátit din fonduri
publice, cu modiÍicárile ulterioare;
privind finanlele publice locale, cu modiÍicárile qi completárile
Legea nr.273/2006
ulterioare,

-

qi completarea Legii nr. 273/2006 pdgind
O.U.G rrr. 63l2O1O pentru *atn""r.a
publice
precrxl_
qi
pentru
finanlele
locale
stabilirea unor másuri financiaqe:e'u
modificárile ulteriore;
=
o.U.G. nr.1'o3/2o13, privind saJaizarea personalului plátit din fonduri publice ín
anu| 2ol4, precum 9i alte máÉ'uriin domeniul cheltuielilor public
Ín temeiul prevederilorart.36, alin. (2) lit'a), alin.(3),lit.b) qi al art.45 alin.(2),art.115,
alin. (1),lit.b )din Legea nr. 2I5/2001, privind admínistralia publicá localá, republicatá, cu
modificárile gi completárile ulterioare,
HoTÁnÁ$TE:
Art.l _ Se aprobá modificarea Statului de func,tii al aparatului de specialitate al
Pimarului Municipiului Gheorgheni, de la data de 01 septembie 2014, conform Anexei la
prezertta, dupá cum urmeazá:
1) se infiinleazá un post contractual de inspector de specialitate, S/II, din
cadrul Compartimentului turism;
din cadrul
2) postul contractual de inspector de specialitate, S/II,
se va
turism,
ocupat
de
doamna
Deák
Renáta
Ágnes,
Compartimentului
muta definitiv ín cadrul Direcfiei economíce la Compartimentul buget,
finan!ári, pláli.
Att.2 - Prevederile prezentei hotárári vor Íi duse la índeplínire de cátre: Primarul
municipiului Gheorgheni, Direclia economicá qi Compartimentul resurse umane qi
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni.
Art.S _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului, judelul Harghita, qi
se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Compartimentului resurse umane qi
salarizare qi Direclieí economice din cadrul aparatului de specialitate aJ primarului
Municipiului Gheorghení.

Gheorgheni,la 21 august 2OI4

PRBSEDINTBLE $EDINTEI,

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI.
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