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Nr.14
HorAnAnP
urmare
c-ontractuali,
naturi
post
execulie

a sustinerii examenului
ca
de
de
privind transformarea unui
de promovare pentru ablolvirea unei forme de invifirnant superior

Consiliul local al comunei Sineqtijude(ul lasi,
Analizand:

judetul lasi;
- Exounerea de motive nr.417128.01.2019 a Primaruluicomunei Sinesti,
Avand in vedere:

si staturl de functii al
- Hotararea consiliutui Local nr.64 din 2g.0g.2016 prin care s-a aprobat organigrama
primarului, al activitdtilor ar.rtofinatate si a serviciilor subordonate consiliului Local
Aparatului de specialitate al
al comunei Sinesti;

- r"portrrfinal alcomisiei de concurs, tnregrstrat sub nr. 379123.01.2019',
Sinesti' judetul lasi;
- ,"iortrt de specialitate nr.41 8128.01.2010 intocmit de secretarul comunei
al primarului;
specialitate
de
aparatul
din
-r"do,tur de speciatitaii nr,q1gl2g.oi.2019 at contabilului
preventiv'
pentru
controlfinanciar
-avizul c.F.p. nr.416t28.01.2019 al responsabilului
Yazand Prevederile:
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
- arr.4l alin.(4) din H.G.R. nr.2g6t2011 pentru aprobarea
,iacant corespunzitor func[iilor contractuale 9i a criteriilor
t superioare a personalului contractual din sectorul
Pletarile ulterioare'
din fonduri Publice.

temeiulart.45, alin.
Legea nr.21512001a adminrstra[iei publice locale

-

'1

si art.115, alin' 1)' lit' b)din

republicata,

HOTARASTE:

pos
c
A

-

referent cultural intr-un post cu studii superioare, grad
de
tiei avute, ca urmare a promovarii examenului
itate al Primarului comunei Sinegti.

Art, 1. Se aproba transformarea
profesional imediat superior celui de debutant
oromovare si modificarea statului de functii al

Drepturile salariale pentru postul amintit la ar1.
comunei Sinegti nr. 5/2018 9i a prevederilor legale aplicabile'

Att.Z.-

Art. 3.

'1

vorfistabilite conform Hotararii Consiliului Local al

Organigrameigi Statuluide
- prevederile HotdrArii Consiliului Local Sinegti nr.6412016 privind aprobareaconform
prezentei.

funclii pentru aparatut de specialitate al Primarului Comunei Sinegtijudetul lagi, se modificd

Art. 4. - Secretarul comunei
Art.

S,

vor duce la
9i compartimentul contabilitate

indeplinire prevederile prezentei hotdrari.

prezenta hotarare:
-Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica

. -primarului comunei -spre stiinta,
. -compartimentului de contabilitate - spre stiinta si conformare,
. -responsabilului cu pagina de tnternet a primdriei locale,
. -lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii'

PRESEDINTE DE
Consilier

Prisacariu C

Data: 30 ianuarie 2019.

Contrasemnat conform art.47
din Legea nr.21512001

SEcRETAR,
Jr, Nanrcy Loghin
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