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ROMANIA

JUDETULCARAS - SEVERIN
CQNSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea transformarii unui post public de executie din referent, Clasa III, grad
pro{'esional debutant in Referent, Clasa III, grad profesional asistent in cadrul SpCLEp Obreja,
precum si modificarea Statului de functii din cadrul aparatului de speciatitate al primarului

comunei Obreja,

Consiliul local Obreja intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de24,09.201g
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;
Vazand raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
prinrarului comunei Obreja; {
il,uand act de:
1
- prevederile art. . 11 alin. (3), litr a), art. 60, alin.2 si art. 62 alin. (4)- (5) 9i alin.7 din Legea nr.
188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completaiile

-

ulterioare;

prevederilor art. 101 din Hotdrarea Guvernului nr.61112008, pentru aprobarea normelor privind
orgaizatea $i dezvoltarea carierei funclionarilor publici , cu modificdrile si completarile

ulterioare
prevederile Ordonanteide urgentanr.6312010 pentru modificarea sicompletarea
legiinr.
27312006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare;

Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.2826120l7pentru functiile publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja si din cadrul Serviciului public
Comunitar Local de Evidenta persoanelor din subordinea Consiliului Local Obreja
- faptul ca doamna Stoican Petronela si-a incheiat perioada de stagiu de 6 luni;
- Raportul de evaluare nr.3514114.09.2018 intocmit de catre secretarul comunei Obreja, prin care
doamna Stoican Petronela a obtinut calificativul "corespunzator,,
- Referatul nt.3382106.09.2018 al domnului Gugea Mihai Mircea indrumator
al doamnei Stoican
Peilonela, prin care se recomanda numirea doamnei Stoican Petronela in functie publica
definitiva:
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja;

in temeiut art.36 atin (3) lit. b, si ale art. 45, alin. I din Legea nr.2l5l200l privind
.ddministra(ia Publici Locall, republicata cu modificirile gi completirile ulterioare,
Art. I

norAnAsrn:

aproba transformarea unui post public de executie din referent, Clasa III, grad
nal debutant, in referent, Clasa III, grad profesional asistent in cadrul SpCLEp
dupa cum urmeaza:
I post public SPCLEP obreja din referent, clasa III, grad profesional
debutant, in referent, Clasa III, grad profesional asistent.
Art.2 Statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja se
va modifica in mod corespunzator, conform Anexei la prezenta rrotarare.
Art. 3 La data intririi in vigoare a prezentei hotirfiri orice hotirff'r.e referitoare la statul de
futglii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja, se revoca;
ART'. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se incredinleazi primarul si secretarul
comunei Obreja;
AR.T.-S - Prezenta hotirflre se comunici conform prevederilor art.48 alin 2
,art.49 alin 1
gi aft. 115' lit-b, din Legea 21512001 privind Administralia Publicl Local5 cu modificdrite gi
ccrnpleti.rile ulterioare, modificati de Legea 28612006 la
Se

a

ilnstitutia Prefectului Caras-severino
Agentia Nationala a Functionarilor Publici,
D-nutuj.Peia Ion, primarul comunei Obreja,
D-nului Argovan Teodor- secretarul comunei Obreja
Cetatenilor comunei Obreja prin afisare la'sediul Primariei Obreja.

ne za Secretar,
AR$OVAN TEODOR
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