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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 15 consilieri 

HOTARAREA NR.216 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in 

Comisia de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor la concursul organizat 

pentru ocuparea postului vacant de Sef serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

                Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 

municipiului Husi in Comisia de concurs si Comisia de solutionare a 

contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de Sef 

serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti . 

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie ; 

                 In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; ale Dispozitiei primarului municipiului 

Husi nr.1575/10.06.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

prevederile art.36 alin.(2) litera a)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

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

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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Art.1. – (1) Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Husi 

in Comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de Sef serviciu la Centrul Public 

de Desfacere Husi : 

 

 Doamna Popa Catalina Eugenia – consilier local ; 

 Domnul Blanariu Victor – consilier local. 

 

         (2) Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia 

de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef 

serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi : 

 Domnul Filip Cosmin Adrian – consilier local ; 

 Domnul Anton Cezar – consilier local. 

 

 Art.2. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 
                                                                                        HUSI, 13 noiembrie 2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                    Contrasemneaza, 

      Anton Cezar                                                                 Secretarul municipiului Husi  

                      jr.Monica Dumitrascu 


