
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 25 
privind transformarea postului ocupat de c�tre Augustin Adrian, func�ionar public în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei,  

 din func�ia de referent, clasa III, grad profesional principal în func�ia de inspector, clasa I, grad 

profesional asistent  

 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- raportul final al examenului de promovare în clas� în care domnul Augustin Adrian este declarat 
„admis” în func�ia public� de execu�ie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta de 
salarizare 3; 
- avizul favorabil înregistrat sub nr. 469712/2010 al Agen�iei Na�ionale a Func�ionarilor Publici prin care 
se aprob� transformarea postului ocupat de c�tre domnul Augustin Adrian în urma ob�inerii diplomei de 
studiu de nivel superior celei avute �i a examenului de promovare în clas�;   
- referatul num�rul 1985/2010 al primarului comunei prin care propune transformarea postului pe care-l 
ocup� func�ionarul public Augustin Adrian în cadrul aparatului propriu de specialitate �i anume, din 
func�ia de referent, clasa III, grad profesional principal în cea de inspector, clasa I, grad profesional 

asistent; 
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2204/2010, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local  
�i raportul compartimentului din aparatul propriu, înregistrat sub nr. 2195/2010; 
  În conformitate cu prevederile:  
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul func�ionarilor publici (r2), cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- art. 14 din Ordinul nr. 1932/2009 al Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale a Func�ionarilor Publici pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea �i desf��urarea examenului de promovare în clas� a 
func�ionarilor publici;  
- art. 16 din Anexa III - Reglement�ri specifice func�ionarilor publici la Legea nr. 330/2009 privind 
salarizarea unitar� a personalului pl�tit din fonduri publice; 
- art. 36, alin. (2), lit. „a” �i alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale 
republicat� �i actualizat�;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   
 

H O T � R � � T E :  
 

 Art. 1 - Se aprob�, începând cu data de 03 mai 2010, transformarea postului ocupat de c�tre 
func�ionarul public Augustin Adrian din func�ia de referent, clasa III, grad profesional principal, treapta 

de salarizare 2 în cea de inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3.  
 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre func�ionarului public, 
contabilit��ii, Agen�iei Na�ionale a Func�ionarilor Publici �i  Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru 
controlul legalit��ii.  

 
Dat� ast�zi 30 aprilie 2010. 

 
 

                                          Pre�edinte de �edin��,     
                                                   Consilier,   
 
                                         PETRU GHERGHEL            
 

                                                                                                                          Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                  Bumbaru C�t�lin  


