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 H O T Ă R Â R E 
Privind modificarea unor funcŃii publice din statul de funcŃii al 

 Primăriei comunei Borleşti 
 

 
 Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei, 
-  Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei – responsabil cu 

Resursele Umane prin care se propune aprobarea prezentei hotărâri în 
acord cu Raportul final al comisiei de examinare 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Borleşti; 
 
 łinând cont de faptul că AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici nu a 
formulat observaŃii de neconformitate la documentaŃia înaintată acesteia sub nr. 
6779/ 01.09.2011; 
 În conformitate cu prevederile art.63, art.68 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile Ordinului nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a 
funcŃionarilor publici; 
 
 Respectând prevederile art.14 ale Legii nr.273/2006 privind finanŃele 
publice locale unde se precizează că nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi 
nici nu poate fi angajată şi efectuată din acest buget, dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanŃare; 
 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit”a”, alin(3) lit”b” şi art.45 alin(1) 
din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată, privind administraŃia publică 
locală, 
 

 
 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1 – Se aprobă transformarea posturilor aferente funcŃiilor publice de 
execuŃie, urmare a promovării în clasă a titularilor după cum urmează: 

- un post aferent funcŃiei publice de execuŃie de referent III grad 
profesional asistent, treapta 2 de salarizare, în inspector clasa I, grad 
profesional asistent treapta 3 de salarizare. 

 
- un post aferent funcŃiei publice de execuŃie de referent III grad 

profesional superior, treapta 3 de salarizare în inspector clasa I gradul 
profesional asistent, treapta 3 de salarizare. 

- un post aferent funcŃiei publice de execuŃie de referent III grad 
profesional superior treapta 2 de salarizare, în inspector clasa I, grad 
profesional asistent treapta 3 de salarizare. 

 
- trei posturi aferente funcŃiilor publice de execuŃie de referent III grad 

profesional superior treapta 1 de salarizare în inspectori clasa I, grad 
profesional asistent treapta 3 de salarizare. 

 
 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează 
secretarul comunei. 
 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate. 
 
 

Preşedinte de şedinŃă, 
Stanciu Ion 

 
      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                   Secretar Staicu Cristina 
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