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HOTA.RARE
Privind modificarea statului de functii publice !jicontractuale din cadrul aparatului

de specialitate at primarului ~ia serviciilor pub/ice jarii personalitate juridicii

Consiliul Local Bocsa, intrunit in sedinta de lucru ordinara;

avand in vedere expunerea de motive a Primarului Orasului Bocsa, cat si rapoartele
comisiilor de specialitate si ale compartimentelor de resort;

vazand si prevederile Hotararii Guvernu1ui nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regu1amentului-cadru privind stabilirea principiilor genera1e de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile u1terioare;

tinand cont si de prevederile Legii-cadru ill. 284/2010 privind sa1arizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice;

in temeiul prevederilor art. 36 a1in. (2), lit. a) coroborat cu a1in. (3), lit. b) si
prevederile art. 45 alin. (l) din Legea administratiei publice locale ill. 215/2001
republicata cu modificarile si cornpletarile ulterioare,

HOT A.RA. S T E:

Art .1. - Se modifica statul de functii al functiilor publice si contractuale din cadru1
aparatului de specia1itate al primaru1ui ~i a serviocii1or publice lara personalitate juridica,
prezentat inAnexele nr. 2.

Art .2. - (1) Se aproba transformarea functiei contractua1e de executie de inspector
de specia1itate gradul debutant din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,
in functie contractual a de executie de inspector de specialitate, gradu1 II in cadrul
Serviciu1ui Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

(2) Organigrama din cadrul aparatu1ui de specialitate al Primarului orasului
Bocsa conform anexei lIT. 1, si celelalte organigrame prezentate in anexa nr. I a,1b, 1C, 1d
~i Ie raman aceleasi aprobate prin Hotararea Consiliului Local Bocsa nr. 3/07. 01.2016.

(3) Se aproba statul de functii cu modificarile pentru functiile publice ~i
contractu ale din cadrul aparatului de specia1itate al primarului ~i a serviociilor publice lara
personalitate juridica, conform anexei nr. 2.

Art. 3. -Anexele ill. I, 1a, 1b, Ic, 1d, 1e si 2 1a prezenta hotarare fac parte
integranta din aceasta.

Art. 4. - Prezenta hotarare intra in vigoare ~i se comunica potrivit prevederilor
ali.48 a1in.(2) 31i.49 alin.(1) si ale ali. I IS alin.(3) ~i (5) din Legea m'.215/2001 privind



administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile ~l cornpletarile
ulterioare, la:

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
- Institutia Prefectului Judetului Caras-Severin;
- Primarului Orasului Bocsa;

Compartimentului Resurse Umane si Salarizare din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului.
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