coNsrl,ruL LocAL AL ORA$ULUI

QTEI

HotAnAnEANr. tsz
Din 12 noiembrie

2O1E

Privind aprobarea transformi,rtt funcfiei publice de execulie vacante de
conslller, clasa I, grad profesional principal in consilier, clasa I, grad
profesionel aslstent din cadnrl Conpartlmelntrilul AchtzQit publlce.
La initiativa primarului oragului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;

in

qi

expunerea de motive inregistrate la nr.
5002/2018, intocmite de d-na Bdlan Cristina, consilier in cadrul Compartimentului
Resurse Umane gi Sa-larizare din Primdria oragului $tei, prin care propune
aprobarea transformdrii funcliei publice de execufle vacante de consilier, clasa I,
grad profesional principal in consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul

AvAnd

vedere referatul

Comp antimentului Achizil ii publice.

finAnd cont de HotdrArea Consiliului Local $tei nr. 115 din 30.08.2018, prin
care au fost aprobate nurndrul total de posturi bugetate, funcfii de conducere gi
posturi de execufie, Organigrama, Statul de funcfii gi Regulamentul de organizare qi
funcfionare ale aparatului de specialitate al Primarului oraqului $tei, ca urmare a
r eor ganizdrii activitilii aparatului de specialitate.
AvAnd in vedere prevederile art. IO7, aJin.(21, lit. b) din Legea nr.18S/1999

piuind

Statutul funcfionarilor publici, republicatd, (r21, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare:

bugetare anuale alocate. "

linAnd cont de anexa nr. VIII Cap. I din Legea-cadru nr. I53/2O17 privind
salarizarea personalului plitit din fonduri publice, cu modific6rile gi completdrile
ulterioare,
in cadrul Compartimentului Achizilii publice existd o funcfie publicd de execufie
vacantd. de consilier clasa I, gradul profesional principal pe care dorim s5. o
transformS.m in grad profesional asistent. Av6nd in vedere faptul c5. pentru
ocuparea postului de grad profesional principal este necesard o vechime de 5 ani in
specialitatea studiilor, acest lucru ar impiedica accesul tinerilor absolven{i in
instituliile publice,
in temeiul art.36 aLin.2 Lit. ,*, alin. 3, lit ,b", a art.45 gi art. 115 din Legea
nr. 2tSl2OO1 privind administrafia publicd. locali, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
Constlfiul Local al oraqtlui gtei,

HOrAnAsrp:
Art. 1 - Se aprobd. transformarea funcliei publice de execufie vacante de
consilier, clasa I, grad profesional principal in consilier, clasa I, grad profesional
asistent din cadrul Compartimenfiilui Achizilii publice, conform Anexei nr. 1 care
face parte integrantS, din prezenta hotdrAre

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri
incredinfeazd. primarul oragului $tei gi Compartimentul Resurse Umane
Salarizare din cadrul Primdriei oraqului $tei
Art. 3 - Prez,enta hotdrdre se comunicd. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Agenfia NafionalS. a Functionarilor Publici, Bucureqti;
- Serwiciul Economic;
- Compartimentul Resurse Umane gi Salarizare;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrdri.

PRE$EDIr|TE DE $EDII[T,

COIYTRASEMNEAZA

b\t

oRA$ULUI $TEI
DALE VOICHITA

Hotir{rea a fost a fost adoptati cu unanimitate
dln totalul de 15 consilieri)

SC

qi

ANEXA nr.

1

la H.C.L. nr. 157 ll2.ll.20l8

Fun(ia publidde execrtie vacandce urmeada fi transformaE
din cadrul Compartimentului Protecfie civiE, programe, strategii
managementul proiectelor
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