
NR. 5/22.01.2021 

 

Proiect 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificarii statului  de functii privind aparatul de specialitate al 

primarului com. Padina, jud. Buzău, prin transformarea nivelului unui post contractual 

de executie 

 

Consiliul Local Padina, 

 

 Având în vedere: 

 

  Art. 554  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Anexa VIII privind Nomenclatorul de functii, Cap. I lit. A, pct. III si Cap. 

II, lit. A, pct. IV din Legea nr. 153/2017 Lege – cadru privind salariizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Art. 41 alin. (2) din HG nr. 286/2011 privind pentru aprobarea 

Regulamentului - 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 

 HCL nr. 38/28.10.2020 

 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 500/22.01.2021; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 

501/22.01.2021; 

 Referat nr. 11417/28.12.2020 al secretarului general al comunei Padina; 

 avizul consultativ al comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ a Consiliului 

local Padina, înregistrat la nr. 502/22.01.2021;  

 

  

 În temeiul art. 196 al. (1), lit. a), art. 197 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

    HO T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de functii privind aparatul de specialitate al 

primarului com. Padina, jud. Buzău, prin transformarea nivelului unui post contractual de 

executie: 
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 postul contractual de executie de „referent grad profesional I” (M) din cadrul 

Compartimentului „registratura, secretariat, Monitorul Oficial Local” se 

modifica in  „referent grad profesional I” (M), pentru promovare.  

 

Art. 2 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

Art. 3 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si 

comunicarea prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei 

Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor 

persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 

 

               Iniţiator                          Avizat pentru legalitate 

                         Primar,                                                       Secretar General al com. Padina,                                                                                                                                                   

                ec. Chiriţă Ionel                                                             Fratica Nicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


