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JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL    

                                                                HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocată
de îndată în data de 12.07.2016.

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.18337/07.07.2016  al
Compartimentului Resurse Umane,

          Văzând  prevederile  Legii nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,H.G.  nr.  286/2011  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,  cu modificarile  si
completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (a) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se  aprobă  criteriile,  procedura,  atribuțiile  specifice  funcției  administratorului
public și a drepturilor salariale,  pentru ocuparea funcției de administrator public,  conform
Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.   Se  aprobă modelul  contractului  de  management  al  administratorului  public,
conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3.  Cu ducerea la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebeș, 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 Intern;

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

                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                              L.S.  Consilier Ponețchi Maria
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