
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36   

privind transformarea unui post din cadrul Compartimentului contabilitate ca urmare a promovării în clasă a 

funcţionarului public   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 30 

octombrie 2014; 

 Având în vedere: 

- raportul final al examenului de promovare în clasă în care se menţionează că domnul Dumitru Claudiu Cristinel a 

promovat în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent; 

- referatul înregistrat sub numărul 5923/RG/2014 al primarului comunei prin care propune transformarea postului pe 

care îl ocupă funcţionarul public Dumitru Claudiu Cristinel în cadrul Compartimentului contabilitate al aparatului 

propriu de specialitate; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6129/RG/2014, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului din aparatul propriu, înregistrat sub nr. 5967/RG/2014; 

 Luând act de faptul că faptul că s-a respectat procedura prevăzută la art. 107, alin. (2) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată; 

  În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici; 

- Ordinului nr. 1932/2009 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici; 

- Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru 

anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

- art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

   

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

            ARTICOL UNIC 

 

 (1) Se aprobă, începând cu data de 01.11.2014, transformarea unui post din cadrul Compartimentului 

contabilitate ca urmare a promovării în clasă a funcţionarului public, după cum urmează: 

 

 Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului de post 

Natura 

funcţiei 
Funcţia deţinută în prezent 

Funcţia pe care se promovează 

prin transformarea postului 

 

1 

 

Dumitru Claudiu 

Cristinel 

publică 

Referent, clasa III, grad 

profesional superior, gradaţia 5, 

clasa de salarizare 38 

Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, gradaţia 5, 

clasa de salarizare 44 

 

(2)  Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                    Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre funcţionarului public nominalizat la art. 

1, contabilităţii, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

Dată astăzi 30 octombrie  2014. 

            

 

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                              Consilier local,   

 

                                  GHERGHELAȘ BENEDICT 

 
                                                                                                                                                           Contrasemnează  

                                                                                                                                                           Secretar comună 

 

                                                                                                                                                           Bumbaru Cătălin   

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.      


