
           ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL    

                                                              HOTĂRÂRE
 

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2016.

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, 

Vazand raportul nr.23972, 23973, 23974 /15.09.2016 al Compartimentului Resurse 
Umane,

          Văzând prevederile art.107 alin.(2) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind statutul 
functionarilor publici republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 
nr.284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. (b) şi art. 45  alin.(1)  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă transformarea unui post aferent functiei publice specifice de polițist 
local  clasa III,  grad profesional debutant în funcţa publică specifica de polițist local, clasa 
III, grad ptofesional asistent la compartimentul  ordine publica din cadrul Serviciului Public 
Poliția Locala Caransebes.
       Art.2. Se aprobă transformarea  unui post aferent functiei publice specifice de polițist
local  clasa III,  grad profesional debutant în funcţa publică specifica de polițist local, clasa
III, grad ptofesional asistent  la compartimentul control rutier, disciplina în construcții, afisaj
stradal, protecția mediului, activitate comerciala, evidenta persoanelor din cadrul Serviciului
Public Poliția Locala Caransebes.

Art.3. Se aprobă transformarea  unui post aferent functiei publice specifice de polițist
local  clasa III,  grad profesional debutant în funcţa publică specifica de polițist local, clasa
III,  grad  ptofesional  asistent  la  compartimentul  organizare,  monitorizare,  administrativ  și
dispecerat din cadrul Serviciului Public Poliția Locala Caransebes

Art.4.  Cu ducerea la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebes prin Compartimentul Resurse Umane.

Art.5. 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

CARANSEBEŞ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
Data 27.09.2016                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI
Nr. ...................                                                                                        CARANSEBEŞ
 
A.B. /M.B.                                                                                                      Ana Bratu
Exp.7.


