
           ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL     
                                                                  HOTĂRÂRE 

Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de
25.01.2016

Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes şi Avizul Comisiei
de specialitate nr. 5 pentru administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice,
respectarea  drepturilor  si  a  libertatii  cetatenilor  din  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, Raportul nr. 1846/25.01.2015  al  Compartimentului Resurse Umane,
          Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice, art.107, alin.2, lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici

În  temeiul  art.  36,  alin.  (2,  lit.a,  alin.3,  lit.b),   şi  art.  45  din  Legea  nr. 215/2001  privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                    HOTĂRĂŞTE:
  
     Art.1. Se aprobă modificarea art.2 al HCL nr. 352/14.12.2015 si va avea urmatorul cuprins:
       ,,Art.2. Se aproba modificarea statului de functii pentru functiile publice din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului ca urmare a transformarii unui post aferent functiei publice de executie de
consilier, clasa I,  grad profesional debutant in functia publica de consilier, clasa I,  grad profesional
asistent la Compartimentul Administrare Spatiu locativ, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare care
inlocuieste anexa nr.2 la HCL nr.334/27.11.2015,cu modificarile si completarile ulterioare."
    Art.2. Se aprobă modificarea art.3 al HCL nr. 352/14.12.2015 si va avea urmatorul cuprins:
    ,, Art.3. Se aproba modificarea statului de functii pentru functiile contractuale din cadrul Aparatului
de  specialitate  al  Primarului  ca  urmare  a  infiintarii  Compartimentului  ,,  Centru  de  Informare  si
Promovare Turistica" in municipiul Caransebes care va functiona cu doua posturi contractuale astfel: 1
post de director Centru de Informare si Promovare Turistica, respectiv 1 post inspector de specialitate
debutant ( agent marketing) conform anexei nr.2 la prezenta hotarare care inlocuieste anexa nr.3 la HCL
nr.334/27.11.2015, cu modificarile si completarile ulterioare." 
    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebes prin
Compartimentul Resurse Umane.
    Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49,
alin.  (1)  şi  ale  art.  117,  lit.  (e)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu
modificările şi completările ulterioare, la:

• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;

• Primarul municipiului Caransebeş; 

• Compartimentul Resurse Umane;

• Compartimentul Audit;

• Direcţia Economică;

• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                             L.S.  Consilier Pop Ioan
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