ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia şi servicii
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă ordinară;
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bania, raportul
compartimentului de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, cererea nr. 3095 din
09.08.2010 și referatul nr. 3260/25.08.2010 al viceprimarului comunei Bănia, aprobat de primarul comunei Bănia,
privind promovarea în clasă a d-nei Creangă Alexandra inspector treapta II, gradația bază, angajat pe bază de
contract de muncă în cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, ca urmare a absolvirii unei forme de
învăţământ superior în anul 2010, în specializarea ,,administrație publică”, învăţământ la distanță, 3 ani de studiu,
conform adeverinţei nr. 804/12.07.2010 eliberată de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița – Facultatea de științe
Economice și Administrative, Departamentul de Învățământ la Distanță;
În baza prevederilor Legii nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, modificată și completată, partea a 2-a art. 9, art. 16, art. 32 și art. 35; Anexa nr. I – Reglementări
specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația
publică, secțiunea 1, art. 3 și secțiunea a 3-a art. 8 al.(8); Anexa I/3 – Administrația publică locală - Consilii, primarii si
servicii publice din subordinea acestora, I. Salarii de baza pentru functii de specialitate, B. Funcții de execuție;
Văzând şi prevederile art. 4 al.(1) şi al.(3) şi art. 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art. 1 al.(5) şi art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 88/10.02.2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă;
In baza prevederilor art.36 al.(2) lit. ,,a” şi al.(3) lit. „b”, art. art. 45 al.(1), art. 66 al.(1) şi 115 al.(1) lit. „b” din
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 – Se aprobă transformarea postului contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență, din Inspector Treapta II, gradația bază, în inspector de specialitate Gradul II, gradația bază, începând
cu data de 01.10.2010, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior de către ocupantul postului.
Art. 2 – Se aprobă statul de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia şi
servicii, modificate potrivit prevederilor art. 1, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 3 – Promovarea ocupantului postului transformat potrivit art.1, se va face prin dispoziţia primarului
comunei, asigurând o creştere cuprinsă între 0 și 20% a salariului de bază avut, cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia şi Instituţiei Prefectului judeţului CaraşSeverin .

BĂNIA la data de 31 august 2010
Nr.50
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Ciortuz Lica
Contrasemnează
Secretar
Marin Pavel

1

