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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 14 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.70 
privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere expunerea de motive privind modificarea statului de functii 

al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta 

Persoanelor Husi; 

In  conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile 

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

normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 

modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 6 alin. (4) din Legea – cadru 

nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 

 In temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) litera “b” si art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

                                  

                                                     HOTARASTE:  

 

Art.1. – Se aproba modificarea statului de functii al personalului din cadrul 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, prin 

transformarea postului de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad 

profesional principal in post de functie publica de executie de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, in vederea promovarii in grad profesional, ca urmare a 

sustinerii concursului de promovare.  

 



          Art.2. – Statul de functii al personalului din cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, modificat conform prevederilor 

art. 1 la prezenta hotarare, are continutul prevazut in anexa, care face parte 

integranta din prezenta hotarare.   

 

Art.3. – Prezenta hotarare modifica Anexa nr. 2 a Hotararii Consiliului 

Local al municipiului Husi nr. 54 din 29.03.2012 privind modificarea statului de 

functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta 

Persoanelor Husi, conform art. 1 la prezenta hotarare. 

 

Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.  

 

 

                                                                                 HUSI, 26 aprilie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

         Victor Blanariu                                       Secretarul municipiului Husi  

                  jr.Monica Dumitrascu 
 


