
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PROIECT DE HOTARARE 
Nr. 	din  

Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de examinare Si respectiv 
In comisia de solutionare a contestatiilor, In vederea promovãrii In grad a dnei Bärbutà Adelina - 
consilier I In cadrul Aparatului Permanent de Lucru a! Consiliului Local Tecuci. 

Initiator: Cätälin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numär de inregistrare si data depunerii proiectului : 36823 / 20.06.20 19 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit in sedintd ordinarä In data 

de______________ 
Având In vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr.36824 / 20.06.20 19 
- raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane §i a 

Functiilor Publice, SSM, Inregistrat sub nr. 36825 / 20.06.20 19 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 5 
- referatul nr. 35690/13.06.2019. 

In baza prevederilor: 
- Titlul II din H.G. nr.286/201 1 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor 
contractual si a criteriilor de promovare In grade si trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plätit din fonduri publice. 

- Art. 79' din O.G. nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
functionare a Consiliilor Locale 

- Art. 31, alin.6 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitarä a personalului plätit din 
fonduri publice; 

- Art. 166, aim. 2 din Regulamentul de organizare si functionare  a Consiliului Local, aprobat 
prin H.C.L. nr.21/30.01.2018. 

- Art.36 alin 9, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica localä, repubiicatä cu 

modificãrile si completArile ulterioare; 

In baza art.45, alin 1, 5 i art. 1 15 alini, lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publicä 
localä, republicatä cu modificärile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE 

Art. 1 Desemnarea ca reprezentani ai Consiliului Local in comisia de examinare In vederea 

promovärii In grad a dnei Bärbuta Adelina - consilier I, a urmätorilor: 

1. - consilier local 

2. - consilier local 

3. - consilier local 



Secretariatul comisiei de examinare va fi asigurat de d-na 	 din 
cadrul Compartimentului Resurse Umane, S.S.M. 

Art.2. Desemnarea ca reprezentanti ai Consiliului Local in comisia de solutionare a contestatiilor, ; 
urmatorilor: 

	

1. 	 - consilier local 

	

2. 	 - consilier local 

	

3. 	 - consilier local 

Secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor va fi asigurat de d-na 
din cadrul compartimentului Resurse Umane, S.S.M. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotarare, va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PRIMAR 
SECRETAR 

U.A.T. Municipiul Tecuci 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTARAREA 
Nr. 	din 

Privind: desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local in comisia de examinare si respectiv 
In comisia de solutionare a contestatiilor, In vederea promovärii In grad a dnei Bàrbutà Adelina - 
consilier I In cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci. 

Initiator: Càtälin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, judeul Galati; 
Numär de inregistrare si data depunerii proiectului : 36823/ 20.06.20 19 
Consiliul Local a! municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In sedintd ordinarä In data 

de______________ 
Având In vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, Inregistratä sub nr.36824/ 20.06.20 19 
- raportul de specialitate, Intocmit de Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane §i a 

Functiilor Publice, SSM, Inregistrat sub nr. 36825/ 20.06.2019. 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.5 
- referatul nr. 35690/13.06.2019. 

In baza prevederilor: 
- Titlul II din H.G. nr.286/201 1 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzätor functiilor 
contractual si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plätit din fonduri publice. 

- Art. 791  din O.G. nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
functionare a Consiliilor Locale; 

- Art. 31, alin.6 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitarà a personalului plätit din 
fonduri publice; 

- Art. 166, aim. 2 din Regulamentul de organizare si functionare  a Consiliului Local, aprobat 
prin H.C.L. nr.21/30.01.2018. 

Art.36 alin 9, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica localä, republicatã cu 

modificärile si completarile ulterioare; 

in baza art.45, alin 1, 5, i art. 1 15 alini, lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publicä 
localA, republicatä cu modificärile si completärile ulterioare; 

HOTARASTE 

Art.1 Desemnarea ca reprezentalfli ai Consiliului Local In comisia de examinare In vederea 
promovärii In grad a dnei Bärbuta Adelina - consilier I, a urmätorilor: 

1. - consilier local 

2. - consilier local 

3. - consilier local 



Secretariatul comisiei de examinare va fi asigurat de d-na 
	

din 
cadrul Compartimentului Resurse Umane, S.S.M. 

Art.2. Desemnarea ca reprezentanti ai Consiliului Local in comisia de solutionare a contestatiilor, ; 
urmatorilor: 

1. 	 - consilier local 

2 	 - consilier local 

3. 	 - consilier local 

Secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor va fi asigurat de d-na 
din cadrul compartimentului Resurse Umane, S.S.M. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusä la indeplinire prin grij a Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotardre, va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINT 
SECRETAR 

U.A.T. Municipiul Tecuci 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 36824 din 20 .06.2019 

Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de examinare si respectiv  
In comisia de solutionare a contestatiilor, in vederea promovArii in grad a dnei Barbufa Adelina — 
consilier in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci.  

Potrivit prevederilor H.C.L. nr.254 din 19.08.2015 doamna Barbuta Adelina, a fost incadrata pe 
functia de consilier I, in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Tecuci. 

Conform prevederilor art. 79 1  O.G. nr.35/2002 privind Aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a Consiliilor Locale „Pentru buna organizare a lucrArilor consiliului local, precum 

pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la 
comune i orase, pe care vor fi incadrate, prin hotArare, persoane care au studii superioare, de reguld 
juridice sau administrative, jar functiile pe care vor fi incadrate persoanele prevAzute la alin. (1) se stabilesc 
prin hotarare a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe bazd de concurs sau examen 
organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local". 

De asemenea, conform prevederilor, art. 31, alin. 6 din Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, „Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se 
face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte 
bine", cel putin de cloud on in ultimii 3 ani de activitate," VA rog sA aprobati promovarea unui proiect de 
hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci in comisia de examinare i respectiv 
In comisia de solutionare a contestatiilor in vederea promovArii in grad. 

La evaluarea performantelor profesionale aferente celor 3 ani doamna BArbuta Adelina a obtinut 
calificativul "foarte bine". 

In conformitate cu prevederile art.43 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului — 
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plait din fonduri publice, promovarea in grade 
sau trepte profesionale din sectorul bugetar se face prin examen care consta in sustinerea unei probe scrise 
sau a unei probe practice, dupa caz. 

Potrivit art.44, alin.1 din H.G. nr.286/2011 comisia de examinare i comisia de solutionare a 
contestatiilor este formata din 3 membri cu experienta i cunostintele necesare in domeniul postului in care 
se face promovarea i un secretar. 

Pentru solutionarea contestatiilor se constituie o comisie de solutionare a contestatiilor. 
Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibila cu calitatea, de membru in 

comisia de solutionare a contestatiilor. 
Secretariatul celor cloud comisii va fi asiguratA de functionarii publici din cadrul 

Compartimentului Gestiunea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, S.S.M. 
Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere si aprobarea Consiliului local proiectul de 

hotarare in forma propusa. 

PRIMAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMP. RESURSE UMANE, S.S.M. 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.36825 din 20.06.2019 

Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de examinare Si 
respectiv in comisia de solutionare a contestatiilor, in vederea promovarii in grad a dnei Barbuta 
Adelina — consilier in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci.  

Proiectul de hotardre asigurd incadrarea corecta in prevederile art.41 din H.G. nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice. 

Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 254 din 19.08.2015 doamna Barbuta Adelina, a fost incadrata pe 
functia de consilier I, in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Tecuci. 

Conform prevederilor art. 79 1  O.G. nr.35/2002 privind Aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a Consiliilor Locale „Pentru buna organizare a lucrdrilor consiliului local, precum 

pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la 
comune i oraF, pe care vor fi incadrate, prin hotardre, persoane care au studii superioare, de reguld 
juridice sau administrative, iar functiile pe care vor fi incadrate persoanele prevazute la aim. (1) se stabilesc 
prin hotardre a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe bazd de concurs sau examen 
organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabilete de consiliul local". 

De asemenea, conform prevederilor, art. 31, alin. 6 din Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, „Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se 
face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte 
bine", cel putin de cloud on in ultimii 3 ani de activitate," va rog sà aprobati promovarea unui proiect de 
hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci in comisia de examinare si respectiv 
In comisia de solutionare a contestatiilor in vederea promovarii in grad. 

La evaluarea performantelor profesionale aferente celor 3 ani doamna Barbutd Adelina a obtinut 
calificativul "foarte bine". 

Potrivit prevederilor art.43 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale i a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plait din fonduri publice, promovarea in grade sau trepte profesionale din 
sectorul bugetar se face prin examen care consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, 
dupa caz. 

Potrivit art.44, alin.1 din H.G. nr.286/2011 comisia de examinare §i comisia de solutionare a 
contestatiilor este formata din 3 membri cu experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care 
se face promovarea §i un secretar. 

Pentru solutionarea contestatiilor se constituie o comisie de solutionare a contestatiilor. 
Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibild cu calitatea de membru in comisia 

de solutionare a contestatiilor. 
Secretariatul celor cloud comisii va fi asigurata de functionari publici din cadrul Compartimentului 
Gestiunea Resurselor Umane i a Functiilor Publice, SSM. 
Avand in vedere cele de mai sus, consideram cã, proiectul de hotarare indeplineste conditiile de 

legalitate. 	
Compartiment liesurse Umane, S.S.M., 


