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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea statului de functii din aparatul de specialitate al  

Primarului Municipiului Sacele 
 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 17.03.2016, 

 Analizând necesitatea aprobării statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Săcele, în sensul transformării unui număr de 7 funcții publice de execuție, ca urmare a susținerii 
examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
        Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 6524/18.02.2016 al Compartimentului  Resurse Umane şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

   Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ; ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare ; ale Ordinului nr. 
2284/11.07.2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea listei documentelor necesare 
pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind « modelul-cadru-stat de 
functii» ; ale Legii-cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 285/28.12.2010 privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale  O.U.G. nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015; ale Legii nr. 71/2015 privind 
aprobarea O.U.G. nr. 83/2014; ale O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului 
public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015; ale O.U.G.  nr. 27/2015 pentru 
completarea O.U.G. nr. 83/2014; ale  Legii nr. 293/25.11.2015 privind aprobarea  O.U.G. nr. 35/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014; ale  O.U.G. nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,; 
              În temeiul art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b; art. 45 alin. (1); art. 61 alin. (2); art. 115 alin. 
1 lit b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă statul de functii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, în 
sensul transformării unui număr de 7 funcții publice de execuție, ca urmare a susținerii examenului de 
promovare în grad profesional superior celui deținut, conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă. 
Art. 3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  17  voturi pentru,   - împotrivă,  - abținere 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:17  
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Compartimentul  Resurse Umane 
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