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     HOTĂRÂREA �r. 2 
              din 19 ianuarie 2009 
 

privind: transformarea unor posturi din carul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Paltin, judeţul Vrancea, în urma îndeplinirii prevederilor legale şi a  absolvirii  

concursului organizat la nivelul Primăriei comunei Paltin, judeţul Vrancea. 

 

Consiliul local al com Paltin, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere :  

          - expunerea de motive şi proiectul de hoărâre, prezentate de către primarul 

comunei, în calitate de iniţiator;  

 -  referatul înregistrat la nr. 239 / 15.01.2009,  prezentat de către secretarul 

comunei,  prin care se propune transformarea a două posturi din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Paltin;  

          - adresele nr. 1466387 / 22.12.2008 şi nr. 1466170 / 22.12.2008, prin care se 

acordă „avizele favorabile” al A.N.F.P. Bucureşti, privind transformarea celor două 

posturi;  

           - prevederile Secţiunii a 4 – a, art. 59, alin. (2), din Legea nr. 188 / 1999, 

republicată, privind Statutul funcţionarilor publici;  

           - prevederile art.9 din OG nr 6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale 

şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007 modificată şi completată 

cu OG nr. 9/2008, precum şi prevederile art. 14, din Ordinul nr. 10.280 din 7 octombrie 

2008, privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea 

examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice 

cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de 

scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea ; 

- în temeiul art 45 alin 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea a administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1.  Aprobă transformarea  a două posturi din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Paltin, judeţul Vrancea, după cum urmează :  

- un post de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior, 
treapta de salarizare 2, în postul de inspector,  clasa I, gradul 
profesional principal, treapta de salarizare 2 ; 

- un post de referent de specialitate clasa a II-a, gradul profesional 
asistent, treapta de salarizare 2, în postul de consilier, clasa I, gradul 
profesional asistent, treapta de salarizare 3. 

 



 
 Art. 2. Pe data prezentei Hotărâri, orice alte hotărâri ori prevederi anterioare, 

privind Organigrama şi Statul de funcţii, se abrogă. 
  
 Art. 3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către secretarul 

comunei – ca persoană responsabilă cu resursele umane, precum şi de către referentul 

contabil, prin încadrarea în noile grile de salarizare. 

 

          Art. 4.  Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică, va fi transmisă 

primarului comunei, persoanelor interesate, şi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului 

Vrancea, pentru exercitarera controlului de legalitate. 

 

 

PREŞEDI�TE DE ŞEDI�TĂ,                               CO�TRASEM�EAZA,  
    Consilier,                                                   Secretarul comunei Paltin,  
    IO�EL TULACHE                                             IO�EL GHIORGHIŢĂ  
                                           

 
 

 


