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ROMANIA
.]UDETUL IJARGHITA
MUNICIPIUL GHBORGI{ENI
COI{SIUUL LOCAL

HOTARÁREA nr.186|2oL4

pentru completarea art.l din H.C.L. nr.177/ 2014, priuind modificarea Statului de
func{ii aI aparatului de specialitate ctl Pimarului Municipiului Gheorgheni

Consiliul

Local aI Municipiului

Gheorgheni,

ín Eedinla extraordinará, linutá la data de 30 octombrie 2oI4,
Avánd in vedere:
Expunerea de motive nr.9804l2OI4 a Primarului Municipiului

Gheorgheni;
Raportul de specialitate nr.2014 al Compartimentului resurselor umane qi salarizare
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;
privind modificarea Statului de funclii al aparatului de
H.C.L. nr.I77 l2OI4,
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;
privind stabilirea numárului
ordinul Prefectului Judelului Harghita nr.Io8l2o14,
maxim de posturi pentru anul 2014 ia nivelul unitátílor administrativ teritoria]e din
judep;
privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al
H.C.L.nr.13/2014,
cu
Municipiului Gheorgheni pe anul 2oI4 qi estimári pentru anii 2ol5-2o77,
rectificárile ulterioare, cu rectificárile ulterioare;
Decizia CCR nr. 5512014 - obiectia de neconstitutionalitate a legii de aprobare a OUG
nr. 77 /2o13 - stabilirea unor masuri de functionare a admínistratiei publice locale,
de posturi si de reducere a cheltuielilor la institutii si autoritati publice;

Rapoartele
comisiilor de
Gheorgheni,
Luárrd in considerare prevederile:

specialitate

constituite

din

cadrul

Consiliului

Local

art.IO7, alin.(2), litb) din Legea nr.1BB/ 1.999, privind Statutul funcfionarilor publici,
republicatá (r2), cu modiÍicárile Ei completárile ulteríoare;
Legii-cadru nr'2B4l2010, privind salarizarea unitará a personalului plátit din fonduri
publice, cu modificárile ulterioare;
Legli nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificárile gi completárile
ulterioare,
pentru modificarea Ei completarea Legii nr. 27312006 privind
O.U.G nr.6312010
finanlele publice locale precum gi pentru stabílirea unor másuri financiare, cu
modifi cárile ulteriore ;
o.U.G. nr.1.o3/2o13, privind salarizarea personalului plátit din fonduri publice in
anul 2014, precum Ei alte másuri in domeniul cheltuielilor publice
in temeiul prevederilor art.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 administralia publicá localá, republicatá, cu
modificárile gi completárile ulterioare,

HoTÁnÁ$TE:
Art.I - Se aprobá completarea art.1 din r{.C.L. nr.177 l2014, prir'ind modificarea
Statului de Jünctii al aparahtluí de specialitate aI Pimarului Municipiului Gheorghení, conform
Anexei la prezenta, prin includerea unui nou punct, pct.6, Care Va avea urmátorul cuprins:
,,Art. 1 - 6) Func{ia priblicá de execulie vacantá de inspector, clasa [, grad
profesional principal, din cadru| Compar1itnentuluí pentru reglementarea,
monitorizarecr, u.rmd.rirea gi controLul seruiciilor comunitare de utilitali publice
se transformá irr funcfia publicá de execufie de inspector, clasa I, grad
profesional asistent."
'

Art.II - Prevederile prezentei hotárári r'or fi duse la indeplinire de cátre: Pimarul
municipiului
Gheorgheni qi Compartimentul
resurse umane Ei
salarizare din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.
Art.III - Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului, judelul Harghíta, qi
se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Direcliei economice gi Compartimentului
salarizare din cadrul
resurse umane
aparatului
de specialitate
al Primarului
Ei
Municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 3O octombrie 2OI4

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI.

PRE$EDINTELE SEDINTEI,

v'ih

Cziruk Attila
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