ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării unor posturi ocupate de funcționari publici si de
personalul contractual de execuție din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Păcureți

Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta
ordinara in data de 30 martie 2017: Vazand :- nota de fundamentare a primarului comunei
Păcureţi înregistrată cu nr. 1016 /2017; referatul responsabilului cu resursele umane înregistrat cu
nr.1017/.2017;
Avand in vedere prevederile art.125-127 din H.G. nr.611/2008 -pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;prevederile art.63-64 si
art. 107 alin.(2) lit a din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata,
cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.26 alin (3-5) din Legea nr.284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; prevederile H.G. nr. 286 /
2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com.Pacureti ,
jud. Prahova .
Avizul secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
In temeiul art. 36 si art.45 , din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1 Începând cu data de 01.04.2017 se aprobă transformarea a patru posturi ocupate,
ca urmare a promovării în grad profesional a funcționarilor publici titulari, după cum urmează:
1

- postul de inspector I, gradul profesional principal, din cadrul compartimentului ,,cadastru
şi urbanism ‘’ , ocupat de dna.Popescu Maria Magdalena se transformă în post de inspector I ,
gradul profesional superior ;
- postul de politist local I, gradul profesional principal, din cadrul compartimentului ,,
politie locala’’ , ocupat de d-nul. Dinu George Catalin , se transformă în post de politist local I ,
gradul profesional superior ;
- 2 posturi de politist local III, gradul profesional principal, din cadrul compartimentului ,,
politie locala’’, ocupate de d-na. Carpen Elena Gratiela si d-na.Pirvan Laura Elena, se transformă
în posturi de politist local III, gradul profesional superior .
Art.2 Începând cu data de 01.04.2017 se aprobă transformarea unui post ocupat, ca
urmare a promovării în grad profesional a personalului contractual titular, după cum urmează:
- postul de bibliotecar I din cadrul compartimentului ,,cultura si administrativ’’, ocupat de
d-na. Corduna Daniela ,in postul de bibliotecar I A .
Art.3 Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Statului de funcții al primariei
comunei Păcureți, conform anexei 1 , anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de compartimentele cu atributii in
domeniu , din cadrul aparatului de specialitate al primarului si va fi transmisa persoanelor si
institutiilor interesate de secretarul comunei Pacureti , jud. Prahova .
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