ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcții
al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Avrig
și a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
Primarul oraşului Avrig,
Având in vedere:
-HCL Avrig nr. 109/2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului orașului Avrig și Serviciile Publice din subordinea Consiliului
Local,
- raportul de specialitate nr.29.057 / 12.12.2018, intocmit de Compartimentul resurse
umane privind propunerea de modificare a Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Avrig și a Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor
- adresa Institutiei Prefectului – Judetului Sibiu cu numarul 8029/07.06.2018
privind numarul maxim de posturi aferent anului 2018, conform O.U.G. nr. 63/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Tinand seama de prevederile:
- art.63, art.107 alin.(2) lit.a si b din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, cu modificari și completari ulterioare;
- art. 41 alin.(2) din H.G. nr. 286/2011 - Regulamentul cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice cu modificarile și completarile ulterioare.
In temeiul art.36 alin.(2) lit.a,coroborat cu alin.(3) lit.b, art.45 alin.(1) şi art.115
alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia public locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Incepand cu data de 01.01.2019, se aproba urmatoarele modificari
intervenite in Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Avrig
și a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, dupa cum
urmeaza:
a) Serviciul Urmărire, Incasare și Control a Impozitelor și Taxelor Locale,
Autorizare Libera Initiativa ;
- pozitia 29 - functia publica vacanta de inspector, grad profesional superior se
transforma in functia publica de nivel inferior de inspector grad profesional debutant
- pozitia 28 - functia publica vacanta de consilier juridic grad profesional principal se
transforma in functia publica de nivel superior de consilier juridic grad profrsional
superior;
b) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat
compartimentul Baza Sportiva, postul de administrator tr.II, ocupat de domnul

Roman Nicolae-Daniel, se transforma în post de administrator tr.I ca urmarea a
indeplinirii conditiilor de vechime necesare în treapta de salarizare și a promovarii
exemenului organizat,
c) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor –
Compartiment Stare civila, postul de inspector, grad profesional asistent, ocupat de
doamna Petrica Cristina -Elena, se transforma în post de inspector, grad profesional
principal, ca urmare a indeplinirii conditiilor de vechime necesare promovarii în grad
profesional imediat superior și a rezultatului examenului organizat pentru promovare;
Art.2: Cu aceeasi data se modifica in mod corespunzator Statul de Functii
pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Avrig si al Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor conform anexelor, care fac parte din
prezenta hotarare.
Art.3: Compartimentul resurse umane va urmării executarea prevederilor
prezentei hotărâri, conform modificarilor prevazute la art.1.
Art.4: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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