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CONSILIUL AL AL COMUNE] TARCAU

TARARE

de promovare in clas[, incheiat de citre comisia de
7, proiectul de hotdrdre, precum $i raportul de specialitate

Legea nr. 153120I'7 privind salarizarea personalului pl[tit

HO
privind ap transformirii unui post

din cadrul de specialitate al primarului
ca urmare a examenului de promovare in clasi

un funclionar public

Consiliul local al comunei Tarcdu, e{ul Neam{;
Analizdnd expunerea de motive a comunei Tarcdu prin care se propune transfomarea

unui post de nivel inferior din cadrul de specialitate, in unul de nivel superior, ca urmare

$1
suslinerii gi promovlrii examenului de in clasd de cetre un funclionar public, precum

e umane din cadrul orimdriei:raportul de specialitate al responsabilului cu
Cu respectarea prevederilor Legii 18811999, republicatd, privind Statutul funclionarilor

publici, cu modificdrile gi completdrile ale Ordinului nr. 1.932 din 18 decembrie 2009 oentru
aprobarea Regulamentului privind o si desfdgurarea examenului de promovare in clasa a
funclionarilor publici qi ale H.G. nr. 61 1 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi
dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu e $i completArile ulterioare;

V[zAnd raporlul final al exarn
examinare, inregistrat sub nr. 6.425109.08
inaintat de cdre secretarul comunei;

Tindnd cont de prevederile art. 31
din fonduri publice;

Cu avizul de comisiilor de specialit
In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2)

pe domenii de activitate ale consiliului local;

nr. 215 /2001, republicatd, privind
,,a", alin. (3) lit. ,,b", alin. (9) qi aft. 45 alin. (1) din Legea
publicd local[, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

HO ARA$TE:

Art, I Se aprobi transformarea de referent, clasi III, grad profesional superior,
din cadrul aparatului de al primarului - compartiment uimpozite ;i taxe

, clasa I, grad profesional superior,
in mod corespunzdtor datele inscrise la pozilia 17 din

anexa 2 - Stat de funcpii al i comunei Tarctiu - la Hotdrdrea nr. 46/29.07.2016.
pentru aprobarea statului de funclii qi a numdrului de personal pentru
aparatul de specialitate al
subordonate.

qi serviciile publice ftrd personalitate juridicd

Art.3 Prin grija primarului gi a responsabilului cu resursele umane se va asigura
punerea in aplicare a hotdrdri.

Art.4 Secretarul comunei va comunicarea prezentei hotdrAri primarului comunei,
precum gi aducerea la cunoqtinfd publicdautoritellor qi instituliilor p interesate,

prin afigaj,

de gedinld,
GHELA$

Nr. 49 din 25 august 2017

Numdr consilieri locali infunclie 13
Hotfuarea a fost adoptuIi.ftr $ed:liltp ordinqrd a
cu un numbx de I 1 votui pentru, 0 ablineri 9i 0

Iocal al comunei Tarcdu
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C o ntr a s emne az d. p entru le galit at e,

lmpotdvb din totalul de 1 1 consilieri prezenli


