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ROMANIA
JUDETUL HARGT-IITA
MUNICIPIUL GT{EORGHENI
COT{SIUUL LOCAL

HOTARAREA

nrr.20gl?Ot4

priui'nd modiJicarea Statului d.e
funclii al aparatului d.e specialitate al
Pri'marului Municipiului Gheorgh'eni, aé m 01 clecemőn"
zot+
Consiliul Local al Municipiului

Gheorgheni,

ín gedinfa ordinará, linutá la data de 20 noiembrie
2oI4,
Avánd ín vedere:
Expunerea de motive nr.rloo4/2014 a Primarului municipiului
Gheorgheni;
Raportul de specialitate al nr.rloo5/2or4 al compartimentului
resurselor umane
salarizare din cadrul aparatului de specialitaté
a1 Primarului Municipiului
Gheorgheni;
H'c'L' nr'r77 /2or4, privind modificarea statului de
functii al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni,
modiÍicatá prin H'C.L.nr.
1 8 6/ 2 0 I a ;
Raportul final nr. 10644/2or4 at comisiei de concurs pentru
examenul de promovare
in clasá a. fy1c{ionarilor publici din cadrul aparatul.'i
a. specialitate a1 Primarului
Municipiului Gheorgheni, constituitá prin Dispozitia primaruiui
nr. 1062/2oI4;
Raportul final nr.10650/2o14 al comisiei de concurs pentru
examenul de promovare
Ín clasá a funclionarilor publicí din cadrul aparatulúi
a. specialitate al Primarului
Municipiului Gheorgheni, constituitá prin Dispozi|iaprimarului
nr. 1062/2074;
H'c'L'nr' 13/2or4, privind aprobarea bugetului de
venituri qi cheltuieli al
Municipiului. Gheorgheni pe ánul 2oI4
Ei estimári pentru anii 2075_2077, cu
rectificárile ulterioare, cu rectiÍicárileulterioare;
Rapoartele
comisiilor de specialitate constituite din cadrul consiliului
Local
Gheorgheni,
Luánd in considerare prevederile:
Legii nr.18B/7999, privind Statutul functionarilor publici,
republicatá (r2), cu
modificárile Ei completárile ulterioare;
ordinul ANFP nr'1932/2009 pentru aprobarea.Regulamentului
privind organizarea gi
desfáqurarea examenului de promovare ín clasá a iunc1ionarilor.publici,
modiÍicat de
Ordinul ANFP nr.4763 / 2Ot2;
H.G. nr.617/2oo9, pentru aprobarea normelor privind
organízarea Ei dezvoltarea
carierei funclionarilor publici, cu modificárile gi completárile
ulterioare
Legii nr,273/2006 privind íinanlele publice locale,
cu modificarile Ei completáríle
ulterioare,
o'U'G nr' 63/2o10 pentru modificarea gi completarea
Legii nr. 273/2006 privind
finanlele publice locale precum
pentiu
stabilirea
Ei
unoi másuri financiare, cu
modificárile u1teriore;
o.U.G. nr.Io3l2o13, privind salarizarea persona]ului plátit
din fonduri publice ín
2oI4, precum qi alte másuri in domeniul cheltuielilár publice
o -.''1.
In temeiul prevederilorart. 36, alin. (2) Iit.a), alin.(3),
lit.b) gi al art.45, arin.(2),art.115,
alin. (1),lit'b) din l.,egeanr.2I5/2OO1, privind'administrafia
publicá localá, republicatá, cu
modiÍicárile qi completárile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.l
Se aprobá
modiÍjcarea Statului de funcfii al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Gheorgheni, de La data de 0l decembrie 2014, prin transformarea a
douá functii publice cle execu{ie in cadrul Seruiciului financiar, irnpozite gi Íclxe locale, in
urma promovárii examenului de promovare in clasá
conform Anexei care face parte
integrantá din prezenta hotáráre
dupá cum urmeazá:
1) funclia publicá de executie de referent, clasa III' grad profesional superior, din
cadrul Cornpartimentului impunere 5i constatare, persoane fizice, se transformá
in func{ia publicá de execulie de inspector' clasa I, grad profesional asistent'
2) functia publicá de execulie de referent, clasa III, grad profesional superior, din
Cadrul Compartimentului euidenta contabild a ueníturilor 9r casierie,
se
transformá in functia publicá de execu{ie de inspector, clasa I, grad profesional
asistent.
Att.2 _ Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre: Primarul
municipiului
Gheorgheni qi Compartimentul resurse umane gi
salarizare din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni.
Art.3 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institu{ia Prefectului, judelul Harghita, 9i
se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, qefului Serviciului financiar, impozite qi
taxe locale, Agen{iei Nalionaie a Funclionarilor Publici prin Compartimentul resurse umane
Ei salarizare gi din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni.
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:al
Gheorgheni, la data de 20 noiembrie
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PRESEDINTELE $EDINTEI,
Sikó Ggula-Leuente
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CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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