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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.19 

privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Poliţiei Locale 

Huşi 
 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;  

 

Având în vedere: 

  expunerea de motive privind modificarea statului de funcţii al personalului 

din cadrul Poliţiei Locale Huşi;                              

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

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

În conformitate cu prevederile art. 63, art.64 alin. (2) şi art.107 alin.(2) lit. a) din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; prevederile art.125 alin. (1) din HG. nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 26 alin. (1) şi ale 

Anexei nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie”, Cap.I - lit. A – 

Salarizarea funcţionarilor publici, lit. c) – funcţii publice generale de execuţie/funcţii 

publice locale din Legea–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; prevederile art. 36 alin. (3) litera b) din Legea nr. 

215/2001privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

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

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Poliţiei 

Locale Huşi, prin transformarea postul de funcţie publică de execuţie de poliţist 

local (referent), clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului 

Ordine şi Linişte Publică în post de funcţie publică de execuţie de poliţist local 
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(referent), clasa III, grad profesional superior, ca urmare a susţinerii examenului de 

promovare în grad profesional. 

 

Art.2. Statul de funcţii al personalului din cadrul Poliţiei Locale Huşi, modificat 

conform prevederilor art. 1 la prezenţa hotărâre, are conţinutul prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Prezenţa hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi 

nr. 235 din 26.11.2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul 

Poliţiei Locale Huşi. 

 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  

 

                                                               HUȘI, 26 ianuarie 2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


