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                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE  
           privind modificarea unor funcţii publice de execuţie din Statul de funcţii al aparatului   
                                        de specialitate al primarului comunei Tiream  
 
           Având în vedere prevederile art.63 alin.(1) lit. d) , alin.(5) lit. e) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În  conformitate cu prevederile :                 
           -  art.63, art. 64, art. 65, art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, ,(r2),  cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19, ale 
Anexei nr.VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie" Capitolul I, 
A.Salarizarea funcţionarilor publici, III Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din 
administraţia publică  locală din  Legea – cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 91/06.12.2017; 
   -  prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Luând în considerare Raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului  public 
debutant, Veibel Valeria , rapoart întocmit de către evaluator,  dispoziţia primarului nr.266 din 
18 septembrie 2018 privind numirea în funcţie publică definitivă a doamnei Veibel Valeria ;  
           Tinând seama de Raportul final al concursului de promovare  în grad professional 
imediat sumerior celui deţinut  de către funcţionarii publici . Danciu Doina – Melania, Freund 
Agneta – Lucia şi Chioreanu Gheorghe , desfăşurat la data de 09.08.2018; 
 În acord cu H.C.L. Tiream nr. 14/26.03.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice în anul 2018;  
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3), lit b) şi art 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale,republicată şi  actualizată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, din cadrul Compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale ,achiziţii publice    
ocupată de doamna Veibel Valeria , în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, urmare a încheierii perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant. 
 Art.2.  – (1) Se aprobă transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad 
profesional principal , din cadrul Compartimentului contabilitate, impozite şi taxe locale 
,achiziţii publice  ocupată de doamna  Danciu Doina -  Melania, în funcţia publică de execuţie 
consilier, clasa I, grad profesional superior, urmare a promovării titularului postului în grad 
profesional. 

(2) Se aprobă transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent  din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane, autoritate tutelară şi asistenţă 
socială  ocupată de doamna Freund Agneta – Lucia , în funcţia publică de execuţie consilier, 
clasa I, grad profesional principal, urmare a promovării titularului postului în grad profesional  

(3) Se aprobă transformarea funcţiei publice de referent ,clasa  III, grad profesional 
principal  din cadrul Compartimentului agricol, urbanism,situaţii de urgenţă  şi relaţii cu publicul 
ocupată de domnul Chioreanu Gheorghe, în funcţia publică de execuţie referent, clasa III, 
grad profesional superior, urmare a promovării titularului postului în grad profesional 

 



 
 
 
 
 
 
Art.3. -  Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 

prevăzut în anexa nr.2, la Hotărârea consiliului local nr.31 din 26.08.2013 privind aprobarea 
Organigramei, a numărului de posturi bugetare şi a Statului de funcţii  pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tiream, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 

Art.4. -. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu 
Mare, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

   
                                          Tiream, la 18 septembrie 2018 
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PRIMAR 

dl.Tar Nicolae  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./ Tehn. C.G.                                                                                                                                                            
2 Ex. originale  

 

 


