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PROIECT DE HOTARARE 

privind  transformarea unor  posturi funcŃii  publice de execuŃie din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Craiesti   ca urmare a promovării în clasă a  unor funcŃionari publici în urma dobândirii  

diplomelor de studii de nivel superior celor avute 
     

Primarul administratiei publice locale Craiesti, judetul Mures, 
Având  în  vedere:  Referatul  intocmit de d-l primar al comunei Craiesti, judetul Mures, 

Veres Vasile privind transformarea  unor posturi functii publice de executie in urma   dobandirii  
diplomelor de studii de nivel superior  celor avute;  

                         In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 188/199 privind Statutul 
FuncŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile HG nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici ; 
prevederile  Legii nr. 284/28 decembrie 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit  din fonduri publice; Ordinul nr.   1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 
si desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcŃionarilor publici ; 
  In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a’; alin.3 lit.”b”; art.45 alin. 1; art. 115 alin (1)  
lit. “b”din Legea nr.215/2001  privind administraŃia publică locală, republicată 
 

P r o p u n e : 
   
  Art.1. Aprob transformarea unor posturi funcŃii publice de execuŃie din  aparatul de 
specialitate al Primarului  comunei Craiesti   ca urmare a promovării în clasă în urma  dobândirii  
diplomelor de studii de nivel superior după cum urmează:  
-  1 post de referent, clasa III, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare , gradatia 5  se 

transformă în post de consilier, gradul profesional asistent   – titular d-na Bucur Rafina 

- 1 post de referent, clasa III, gradul profesional superior , treapta 1 de salarizare, gradatia 5  se 
transformă în post de consilier, gradul profesional asistent – titular d-na Calbaza Elena Maria.  

          Art.2. Statul de funcŃii al aparatului de specialitate al primarului comunei Craiesti aprobat 
prin Hotărârea  Consiliului Local Craiesti nr.29/20.08.2010  se modifică corespunzător la poziŃia 5 
poziŃia 6 ; 

               Art.3. Prezenta se comunică InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Mureş, Primarului  comunei 

Craiesti Serviciul contabilitate,  din aparatul de specialitate al primarului şi afisare.                                 

               

 
    PRIMAR                                                                              Avizeaza p.SECRETAR 
VERES VASILE                                                                        CATINEAN DUMITRU 


