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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  15  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.94  
privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ;  

 

             Avand in vedere : 

• expunerea de motive privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul 

Centrului Public de Desfacere Husi;  

• raportul  de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică   

locală,   apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• raportul de avizare al Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

      In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2), alin. (4) si alin. (6) si ale Anexei nr. VIII - 

Familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” Cap.II - lit. A – Salarizarea personalului 

contractual din administratia publica locala si servicii publice din subordinea acestora, pct.IV – 

salarii de baza pentru functii de specialitate – lit. b, pozitia 2 din Legea–cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; prevederile Legii nr.53/2003 privind 

Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 36 alin. (3) 

litera b) din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 

HOTARASTE : 

 

            Art.1. Incepand cu data de 01 martie 2018 se aproba modificarea statului de functii al 

personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi, prin transformarea unui (1) post de 

functie de executie in regim contractual, de inspector de specialitate, grad II, in post de functie 

de executie, in regim contractual, de inspector de specialitate, grad I, ca urmare a sustinerii 

examenului de promovare in grad profesional. 

 

Art.2. Statul de functii al personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi, 

modificat conform prevederilor art. 1 la prezenta hotarare, are continutul prevazut in anexa care face 

parte integranta din prezenta hotarare . 
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Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi .  

                                                                                       
 

                                                                                       HUŞI ,   29 martie  2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi  Ioan - Alexandru                                 Secretarul municipiului Huși  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 


