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Consiliul local al comunei �egrilesti 
 

 

HOTĂRÂREA �R. 28 
din 20 decembrie 2010 

 
privind:   transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Negrilesti,judetul Vrancea  
 

         Consiliul local al comunei �egrilesti,judetul Vrancea ; 
 

-  văzând referatul secretarului unitatii administrativ teritoriale 

Negrilesti,judetul Vrancea  înregistrat la nr. 3159 din 10 decembrie  2010 prin 

care se propune transformarea unui  post din statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Negrilesti,judetul Vrancea  ; 

-   în baza prevederilor  art. 16 alin. 1 din anexa nr. III la Legea – cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice nr. 330/2009,  

art. 68 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 din Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a 

funcţionarilor publici aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 1932 din 18 decembrie 2009 şi art. 107 alin. 2 lit. a) şi 

b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-vazand avizul favorabil dat de comisia de specialitate a Consiliului local  

a Consiliului local a comunei Negrilesti,judetul Vrancea . 

- in conformitate cu dispoziţiile art.36  alin. (2) lit. a),alin 3 lit b ,art. 45  
alin 1 din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) alin 3 ,art.117 lit a din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,    

 

                                                   HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Transformarea postului de referent clasa III gradul profesional 

asistent treapta 1 de salarizare  din statul de functii  al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Negrilesti în post de inspector clasa I gradul profesional 

asistent treapta 3 de salarizare la compartimentul  asistenta sociala si autoritate 



tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Negrilesti,judetul 

Vrancea  

. 

Art. 2.  Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 18 din 11 august 2010,  
se modifică corespunzător.  

 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de 
compartimentul economico financiar din aparatul de specialitate al primarului 

comunai Negrilesti  şi comunicate celor interesaţi de secretarul unitatii 

administrativ teritoriale Negrilesti,judetul Vrancea. 
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