ROMANIA
JUDETUL CARA~ - SEVERIN
ORA~UL BOC~A
CONSILIUL LOCAL

Privind

HOTARARE
modificarea statului de functii publice ~i contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si a serviciilor publice lara personalitate juridica

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 Legii nr. 18811999 privind Statutul Functionarilor Publici republicai in 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
tinand cont si de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice;
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile ali. 45 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art .1. - Se modifies statui de functii al functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si a serviociilor publice lara personalitate juridica, prezentat in Anexele nr. 2.
Art .2. - (1) Se aproba transfonnarea functiei publice de executie de politist local clasa 1, grad
profesional debutant din cadrul Compartimentului Siguranta Ordine ~i Liniste Publica - Serviciul Public de
Politie Locals Bocsa al aparatului de specialitate al primarului, in functie publica de executie de politist local,
clasa 1, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Siguranta Ordine si Liniste Publica - Serviciul
Public de Politie Locala Bocsa.
(2) Se aproba transformarea functiei publice de executie de politist local clasa 1, grad
profesional debutant din cadrul Compartirnentului Siguranta Ordine ~i Liniste Publica - Serviciul Public de
Politie Locala Bocsa al aparatului de specialitate al primarului, in functie publica de executie de politist local,
clasa I, grad profesional asistent 111 cadrul Cornpartirnentului Siguranta Ordine ~i Liniste Publica - Serviciul
Public de Politie Locala Bocsa.
(3) Se aproba transformarea functiei publice .de executie de politist local clasa III, grad
profesional debutant din cadrul Compartirnentului Siguranta Ordine si Liniste Publica - Serviciul Public de
Politic Locala Boqa al aparatului de specialitate al primarului, in functie publica de executie de politist local,
clasa III, grad profesional asistent ill cadrul Compal1imentului Siguranta Ordine ~i Lini~te Publica - Serviciul
Public de Politie Locala Boqa.
(4) Se aproba transformarea funqiei publice de executie de politist local clasa J, grad
profesional debutant din cadrul Compartimentului Protectia Mediului Publica - Serviciul Public de Politie
Locala Boqa al aparatului de specialitate al primarului, in funqie publica de executie de politist local, clasa 1,
grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Protectia Mediului - Serviciul Public de Politie Locala
Boqa.
(5) Organigrama din cadlUl aparatului de specialitate al PrimalUlui ora~ului Boqa c011fo1111
anexei nr. 1, ~i celelalte orga11igrame prezentate in anexa 111'.1 a, 1b, Ic, 1d :1 Ie ramfm acelea~i aprobate prin
Hotararea Consiliului Local Boqa nr. 3/07.01.2016.
(6 ) Se aproba statuI de functii cu modificarile pentru functiile publice din cadrul apara1ului de
specialitate al prim31ului ~i a serviociilor publice Tarapersonali1a1ejuridica. conform anexei 111'. 2
Art. 3. -Anexele nr. 1, Ia, 1b, 1e, 1d. 1e ~i 2 la prezenta hotarare fae parte in1egranta din aceasta.
Art. 4. - Preze11ta hotarare intra in vigoare ~i se eomunica potrivit prevederilor ar1.48 alin.(2) al1.49
alin.(l) ~i ale arLllS alin.(3) ~i (5) din Legea m.2lS/l00l privind administratia publica locala. republicata 1n
anul 2007 ..eu modificalile ~i completarile ulterioare. la:

Agentia Nationals a Functionarilor Publici;
Institutia Prefectului Juderului Cara~-Severin:
Primarului Orasului Bocsa;
Compartimentului Resurse Umane si Salarizare din cadrul aparatului de specialitate

Prirnarului.
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