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Consiliul local al comunei �egrilesti 
 

 

HOTĂRÂREA �R. 29 
din  20 decembrie 2010 

 
privind:   transformarea unui post ocupat  de functionarul public care a  

                 indeplinit conditiile de avansare in treapta  de salarizare 

                 imediat superioara 
 

         Consiliul local al comunei �egrilesti,judetul Vrancea ; 
 

            - văzând expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire 

transformarea unui post ocupat  de functionarul public din cadrul 

Ciompartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Negrilesti,judetulVrancea care indeplineste conditiile de avansare in 

treapta de salarizare imediat superioara  prezentata de primarul comunei 

Negrilesti,judetul Vrancea precum si referatul secretarului unitatii administrativ 

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

2010 prin care se propune transformarea unui  post ocupat  de functionarul public 

care a  indeplinit conditiile de avansare in treapta  de salarizare imediat superioara 

-   în baza prevederilor  art. 33 alin 1 si 2 din OG nr. 6/24 01 2007-privind 
reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici 

pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte 

drepturi ale functionarilor publici ,precum si cresterile salariale care se acorda 

functionarilor publici ,aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007 si pentru 

acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici pe anul 2008 

,modificata prin O.G nr. 30 01 2008,mentinuta in vigoare prin OUG nr. 1/29 01 

2009 –privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul 

bugetar si OUG nr.41/2009 –privind unele masuri in domeniul salarizarii 

personalului din sectorul bugetar in perioada mai –decembrie 2009;  

   - vazand avizul favorabil dat de comisia  de specialitate a Consiliului 

local a comunei Negrilesti,judetul Vrancea; 

   -in temeiul prevederilor art. 30 alin 1 alin 5 litera a ,art.32,art. 7 alin 1 
din Anexa nr. III Regelmentari specifice functionarilor publici  din Legea cadru 

nr. 330 din 5 noiembrie 2009-privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice ,ale  OUG nr. 1/2010-privind unele masuri de reincadrare in 

functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor 

acestora ,precum si alte masuri in domeniul bugetar, 



-in conformitate cu prevederile art. 67 si 69 alin 3lit a ,art. 107 din Legea 
nr. 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

- 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 inspector  clasa I gradul profesional 

principal  treapta 3 de salarizare  din statul de functii  al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Negrilesti care a indeplinit conditiile de avansare in treapta 

de salarizare imediat urmatoare în post de inspector clasa I gradul profesional 

principal treapta 2 de salarizare la compartimentul  economoco financiar  din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Negrilesti,judetul Vrancea  

. 

Art. 2.  Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 18 din 11 august 2010, 
astfel cum a fost modificata prin HCL nr. 28/20 12 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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