
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
coNSrLruL LocAL AL ORA$ULUr
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA NR.5212017
privind transformarea unor funclii contractuale ca urmare a promovdrii

Consiliul Local al oragului Cristuru Secuiesc intrunit la gedin!5 ordinari lunard la 13

aprilie 2017;
Vdzdnd proiectul de hotdrAre a primarului din 13 aprilie 2017 , rezultalul examenului

prin care candidalii au fost declarali admigi, constatat5 prin raportul final nr. 412012017,
referatul Biroului juridic din cadrul Primdriei oragului Cristuru Secuiesc, precum gi raportul
comisiei de specialitate nr. 5 pentru probleme juridice, agriculturS, come(i, servicii 9i
administralie publicd locald;

linAnd cont de prevederile Legii nr. 28412010 privind salarizarea unitard a
personalului pldtit din fondurile publice, a H.G. nr. 28612011 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzetor funcliilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, a HCL nr. 2712017 privind aprobarea
bugetului de venituri gi cheltuieli al oragului Cristuru Secuiesc pe anul 2017, a HCL nr.

2812017 privind aprobarea organigramei, statului de funclii pentru aparatul de specialitate
al primarului oragului Cristuru Secuiesc, Muzeului ,,Moln6r lstv6n", Bibliotecii ordgenegti gi

aparatul propriu al Consiliului Local, a Dispozillei primarului nr. 13712016 privind aprobarea
procedurii de organizare 9i defdgurare a examenului de promocare in grade/trepte in
cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului Cristuru Secuiesc;

Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2lil. "a", alin. 3 lit. "b", art. 44 gi 45 din Legea nr.
21512001 privind administralia publici locald, republicatin temeiul Legii nr. 28612006;

Hotirigte:

Art.1 . Transformarea funcliilor contractuale in urma promovirii, incepAnd cu data
de 1 mai 2017, dupit cum urmeazS:

- Muncitor ll, compartimentul de gospoddrie comunald;
- referent lA, compartiment de culture, invdldm6nt gi sport;
- 3 posturi de asistent medical comunitar;
- arheolog grad ll, Muzeul ordgenesc.
Art.2. lncepAnd cu data de 1 mai 2017 statul de funclii se modificd corespunzdtor

prezentei hotd16ri.
Art.3. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale.
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