ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORAŞUL TĂLMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.120/2011
Privind modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale primarului oraşului
Tălmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu.Consiliul Local Talmaciu întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.08.2011;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinând raportul nr.6064/2011 întocmit de referent resurse umane din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu prin care se propune modificarea statului de functii al aparatului de specialitate
al primarului orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu ca urmare a
examenelor sustinute pentru promovarea in clasa si grad profesional a functionarilor publici care sau desfasurat in data de 14.07.2011 si 11.08.2011, precum si expunerea de motive nr.6085/2011 a
primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art.107, art.111 , art.112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , a prevederilor art.XVI alin.2 din
Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice ,a functiilor publice si in mediul de afaceri , prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu
modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor OUG nr.63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
În baza art.36 alin.2lit.a, alin.3 lit.b , alin.6 lit.a,pct.2, art.45 alin.1 şi art.115, alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Incepand cu data de 01.09.2011 se modifica statul de functii al aparatului de
specialitate al primarului orasului Talmaciu si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Talmaciu, prin transformarea posturilor astfel:
Nr.
Numele si prenumele functionarului
Functia
publica Functia publica pe
crt.
detinuta
care urmeaza sa fie
promovat
1
Calaras Ligia
Referent, clasa III, Referent, clasa III,
gr.prof.asistent
gr.prof. principal
2
Badulescu Nadia-Mihaela
Referent, clasa III, Referent, clasa III,
gr.prof.asistent
grad principal
3
Izdraila Maria
Referent
(politist Referent
(politist
local)
clasa
III, local),
clasa
III,
gr.prof.asistent
gr.prof.principal
4
Leuca Mihaela
Referent
(politist Referent
(politist
local)
clasa
III, local),
clasa
III,
gr.prof.asistent
gr.prof.principal
5
Hanes Nicolae
Referent(politist
Referent
(politist
local)
clasa
III local)
clasa
III,
gr.prof.principal
gr.prof.superior
6
Draghescu Petre
Referent, clasa III, Consilier,clasa
I,
gr.prof.superior
gr.prof.principal
7
Joita Stefan
Referent, clasa III, Consilier, clasa I,

gr.prof.principal

gr.prof.asistent

Art.2-Incepand cu data de 01.09.2011 se aproba statul de functii al aparatului de specialitate
al primarului orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu, conform
anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3-Îndeplinirea prezentei revine referentului resurse umane din cadrul Primăriei oraşului
Tălmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
25.08.2011

PRESEDINTE DE SEDINTA
NICOLAE SUTEA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VIOLETA HANEA

Difuzat:1ex.Inst.Pref;1ex.dos.sedinta;1ex.dos.hotarari;1ex.resurse
sef;1ex.primar;1ex.afisare
7ex.

umane;1ex.contabil

