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HOTĂRÂREA NR. 67 

 

 privind transformarea unei funcții contractuale de execuție într-o funcție de nivel superior 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 27.12.2022, 

 

urmare a referatului de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 5194/08.12.2022, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 

286/2011, art. 129 alin. 3 lit. c, art. 154 alin. 3, art. 373 lit. k, art. 554 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, art. 3 alin 4, art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice, art. 7 alin. 2 din Codul civil, art. 80-83 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă transformarea funcției contractuale de execuție de muncitor calificat, 

treapta II, din cadrul compartimentului „administrativ, întreținere, reparații, gospodărire și 

deservire”, ocupată de domnul Muraru Dorin, în funcția contractuală de muncitor calificat, treapta 

I, în cadrul aceluiași compartiment. 

Art. 2 Se aprobă statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nicșeni, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

                           Secretar general al comunei 
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