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PROIECI DE HOTARARE

-

CONSILIUL LOCAL GURA HUMORULUI

in conformitate cu dispozitiile art. 7 din legea nr. 52/2oo3 privind transparenla decizionali
in administratia publice, republicati, cu modificirile ti complet:rile ulterioare, aducem la
cunoitinti public; urm6torul proiect de act normativ/ care a fost iniliat ii urmeaz: a fi supus
aprob;rii Consiliului Local al ora'ului Gura Humorului:

7. Proiect de hotdftre modificareo Stotului de functii ol opototului de speciolitote ol
ti ol institutiilor 5i seNiciilor publice de intercs locol

P fiorului ototului Guro Humorului
subordonote.
lnitiotor

-

Primorul otosuluiGuro Humorului.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii

cu valoare de recomandare la proiectul de hot5rare mai sus-mentionat, penS la data de
15.10.2018, la sediul PrimEriei oraiului Gura Humorului, str. Piala Republicii, nr.14, judelul
Suceava, la Compartimentul juridic (etajul l) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
domnului consilier juridlc Mandici George Bogdan, prin fax la numirul
0230/235.051sau prin e-mail la adresa: primariagh@gmail.com.
oragului Gura Humorului

-
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PROIECT

IUDETUL SUCEAVA
ORA$UI- GURA HUMORUTUI

coNS -rur LocAL

HOTARARE
privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate
al Primarului oratului Gura Humorului ti al institutiilor
ti serviciilor publice de interes local subordonate

Consiliul Local al oratului Gura Humorului, judetul Suceava;
Avend in vedere:
-Expunerea de motive nr. 10907 din 02.10.2018 a Primarului oraSului Gura Humorului privind
modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului oratului Gura
Humorului Si al instituJiilor ii serviciilor publice de interes local subordonate;
-Raportul nr. 10709 din 28.09.2018 al Compartimentului Resurse umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului oratului Gura Humorului privind modificarea Statuluide

functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului si al institutiilor si
serviciilor publice de interes local subordonate, prin transformarea unor posturi aferente
unor functii contractuale de executie,ca urmare a rezultatelor examenului de promovare in
grad/treapta profesional/a a personalului contractual, cu incadrarea in numarul maxim de
posturiaprobat si in fondurile bugetare anuale alocate;
-Raportul Comisiei nr. 1-pentru programe de dezvoltare economico-social5, buget, finanle,
administrarea domeniului public ii privat al ora$ului, servicii , comert, munci 5i agriculturS;

-Raportul Comisiei nr.4 - pentru administralia local6, juridici,apirarea ordinii publice,
respectarea drepturilor 5i libertetilor cet5lenilor;
-prevederlle art.41 alin (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice,aprobat de HG nr. 286/2011 ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului pl;tit din
fonduri publice, cu modificirile 5i completirile ulterioare;
in temeiul art. 36 alin.(2) lit. "a", alin .(.3 ) lit."b" $i art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind
administratia publici locali, republicat5 cu modificirile Sicompletirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art,1.Se aprobi modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
orasului
Gura Humorului si al institutiilor si serviciilor publice de interes local subordonate, prin
transformarea unor posturi aferente unor functii contractuale de executie,ca urmare a
rezultatelor examenului de promovare in grad/treapta professional/a a personalul
contractual, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si in fondurile bugetare
anuale alocate, dupA cum urmeazi:
-un numar de doua functii contractuale de executie de muzeograf debutant din cadrul
Centrului Cultural Gura Humorului, se transformi in funclii contractuale de execulie
de muzeograf Gr.ll in cadrul Centrului Cultural Gura Humorului;
-functia contractuata de executie de Consilier debutant din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului Gura Humorului, se transformt in funclia
contractuala de execulie de consilier Gr.ll in cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Gura Humorului;
-un numar de trei functii contractuale de executie de referent Gr.l din cadrul Centrului
Cultural Gura Humorului, se transforme in funclii contractuale de execulie de
referent Gr.lA in cadrul Centrului Cultural Gura Humorului;
-functia contractuala de executie de bibliotecar cr.ll din cadrul Centrului Cultural
Gura Humorului, se transformi in funclia contractuala de executie de bibliotecar Gr.l
in cadrul Centrului Cultural Gura Humorului;
-functia contractuala de executie de inspector Gr.ll din cadrulServiciului Piete si Oboare,
se transformi in funclia contractuala de execulie de inspector Gr.l in cadrul
Serviciului Piete si Oboare;
-functia contractuala de executie de consilier Gr.ll din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului cura Humorului, se transform; in funclia contractuala de
execulie de consilier Gr.l in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului
Gura Humorului;
-functia contractuala de executie de consilier Gr.l din cadrulSPCLEP Gura Humorului, se
transformi in funclia contractuala de execulie de consilier Gr.lA in cadrul SPCLEP
Gura Humorului;
-functia contractuala de executie de referent Tr ll din cadrul Directiei de Asistenta
Sociala Gura Humorului, se transformi in funclia contractuala de execulie de
referent Tr.l in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Gura Humorului;

Art.4. Pre2enta hot;rare va fi afisat5 Si publicat; pentru aducerea ei la cuno$tinla
publicd Si va fi comunicat; in termen legal lnstitutiei Prefectului - Jude\ul Suceava, precum ti
persoanelor fizice/juridice interesate.
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vedere:

RAFORT

Avand in
-prevederile art.4l alin (2) din Regulammtul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui posl vacant sau tempomr vacaht corespunz:ftor fimctiilor contaactuale si a criteriilor de
promovare in Srade sau trepte profesionale imediat superioarc a p€rsonalului contractual din sectorul
bugetar pldtit din fonduri publice,aprobat de HG nr.286/20ll,cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului pltrlit din
fonduri publicg cu modifictrrile li completdrile ulterioare;
ln lemeiul art. 36 alin 2. lit. "a", alin .(.3 ) lit."b" si an. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind
administratia publ ica locala ,republicat& cu modificarile si completa le ulierioare;
va rog sa aprobati modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului
Gum Humorului si al institutiilor si serviciilor publice subordonate, prin t.ansfomarcs unor posturi
aferente unor functii contractuale de executie,ca urmare a rezultateld exarnenului de promovare in
grad/treapta profesional/a a personalului contractual, cu incadmrea in numarul maxim de posturi aprobat
si in fondurile bugetare anuale alocate, duptr cum urmeaza:
-un numar de doua functii contractuale de executie de muzeograf debutant din cadrul Centrului
Cultural Cura Humorului, se transforme in funcrii contractuale de executie de muzeo$afcr.ll in
cadrul Centrului Cultural Gum Humorului;
-functia contmctuala de executie de Consilier debutant din cadrul apararului de specialitate al
primarului orasului Cura Humorului, se tmnsforme in functia contractuala de execulie de
consilierCr.ll in cadrul aparatului de specialitate alprimarului orasuluiGura Humorului;
-un numar de trei functii contmctuale de executie de referent Gr.l din cadn l Centrului Cultural
Gura Humorului, se transform?i in funclii contractuale de executie de referent Cr.lA in cadrul
Centrului Cultural Gum Humorului:
-functia contractuala de executie de bibliotecar Cr.ll din cadrul Centrului Cultural
Cum Humorului, se transform[ in functia contractuala de execufie de bibliotecar Cr.l in cadrul
Centrului Cultural Gum Humoruluil
-functia contractuala de executie de inspector Gr.ll din cadrul Serviciului Piete si Oboare, se
transforma in functia contmctuala de executie de inspector Gr.l in cadrul Serviciului Piete si
Oboare;

-functia contractuala de execulie de consilier Cr.ll din cadrul apamtului de specialitate al
primarului orasului Cura Humorului, se transforme in funcia contractuala de execulie de
consilierCr.l in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului;
-functia contmctuala de executie de consilier Cr.l din cadrd SrcLEP Gura Humorului, se
tmnsformtr in funcIa contractuala de execugie de consilier Cr.lA in cadrul SPCLEP
Gura Humorului;

-functia contractuala de executie de referent Tr ll din cadrul Directiei de Asistena Sociala
Gum Humorului, se fansformtr in funclia contractuala de execulie de referent Tr.l in cadrul
Directiei de Asistenta Sociala Gura Humorului;
Comp.Rcsurse umalle
Consilier superior
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Nr.10907 din 02.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVT

Privind modilicarea Stalului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasuhiGura Humorului
tial institutiilor $i serviaiilor publice de interes local subordonate
Doamnelor si domnilor consilieri,

Motivat de rezultatele examenelor de promovare a personalului contractual ,am initiat acest proiect de
hotarare din necesitatea modificarii statului de lunctii al aparatului de specialitate al primarului orasului
Gura Humorului si al unitatilor subordonate, prin transformarea unor posturi aferente unor functii
contractuale de executie, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si in fondurile bugetare anuale
alocate,dupa cum urmeaza:

-un numar de doua functii contraduale de executie de muzeograf debutant din cadrul Centrului
Cultural Gura Humorului, se transforme in funcii contractuale de execulie de muzeograf Gr.ll in
cadrul Centrului Cultural Gura Humorului;
-functia contractuala de executie de Consilier debutant din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Gura Humorului, se translormd in functia contractuala de executie de consilier
Gr.ll in cadrulaparatuluide spe€ialitate al primaruluiorasuluiGula Humorului;
-un numar de trei ,unctii contractuale de executie de referent Gr.l din cadrul Centrului Cultural Gura
Humorului, se transformS in lunctii contractuale de execulie de relerent Gr.lA in cadrul Centrului
Cultural Gura Humorului;
-functia contractuala de executie de bibliotecar Gr.ll din cadrul Centrului Cultural
Gura
Humorului, se transform; in fun€tia contractuala de executie de bibliotecar Gr.l in cadrulCentrului
Cultural Gura Humorului;
-functia contractuala de executie de inspector Gr.ll din cadrul Serviciului Piete si Oboare, se
transformE in funclia contractuala de execulie de inspector Gr.l in cadrul Serviciului piete si Oboare;
'functia contractuala de executie de consilier 6r.ll din cadrul aparatului de specialitate al primarului
orasului Gura Humorului, se transformd in fun4ia contractuala de execuiie de consilier Gr-t in cadrul
aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului;
-fundia contra€tuala de executie de consilier Gr.l din cadrul SPCLEP Gura Humorului, se transformi
in functia contractuala de execulie de consilier Gr.lA in cadrul SPCLEP
Gura Humorului;
-fundia contractuala de executie de referent Tr ll din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Gura
Humorului, se transform; in funqia contractuala de executie de referent Tr.t in cadrul Directiei de
Asistenta Sociala Gura Humorului;
Fata de cele prezentate ,supun aprobarii d-voastra proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.
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