ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig
Primarul oraşului Avrig,
Având in vedere:
- HCL Avrig nr. 190 / 2017 privind modificarea Organigramei si a Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Avrig ;
- raportul de specialitate nr.17.502/16.07.2018, intocmit de Compartimentul
resurse umane privind propunerea de modificare a Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Avrig;
- Adresa Institutiei Prefectului – Judetului Sibiu nr. 8029/07.06.2018 privind
numarul maxim de posturi aferent anului 2018, conform O.U.G. nr. 63/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Tinand seama de prevederile:
- art.100, art.107 alin.(1). lit.c din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, cu modificari și completari ulterioare;
- art. 41 alin.(1) și (3) lit.c) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii 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 01.08.2018, se aproba urmatoarele modificari
intervenite in Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Avrig,
dupa cum urmeaza:
a) Compartiment administratie publica, se transforma functia publica
vacanta de executie in functie de nivel inferior, astfel:
- pozitia 8: consilier juridic, grad professional principal se transforma in
inspector, grad professional asistent;
b) Serviciul de Arhitectura si Urbanism - Compartimentul urbanism,
amenajarea teritoriului și disciplina în construcții, se transforma doua functii
publice vacante de executie în funcții de nivel inferior, astfel :
- poziția 37: inspector, grad profesional superior se transforma în inspector
grad profesional asistent;
- poziția 38: inspector, grad profesional principal se transforma în inspector
grad profesional debutant.
c) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Compartiment ecarisaj, functia contractuala ocupata de hingher de la poziția 114,
se modifica în funcție contractuala de tehnician veterinar, tr.II, cu acordul angajatului.
Art.2: Incepand cu data de 01.08.2018, se aproba in mod corespunzator
Statul de Functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Avrig, conform
anexei, 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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