
                                  ROMANIA  

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

  

 HOTĂRÂREA Nr.21 /15.05.2014 
privind  aprobarea modificarii  statului nominal de personal al Primăriei comunei 

APA. 

 Consiliul local al comunei Apa, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă 

ordinară în data de  15.04.2014 

 Având în vedere: 

- prevederile art.107, alin.2, lit. (a) din Legea nr.188/1999 (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.36, alin.3, lit(b), din Legea nr.215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

          In temeiul prevederilor art .36 alin.3 lit.”b” şi art.45, alin.6 din Legea 

nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, propun prezentul proiect de  

 

HOTĂRARE: 

 
  Art.1. Se aprobă modificarea gradului  profesional  al  funcţiilor  publice  

de  execuţie din  Statul  de  Funcţii  al  aparatului  de  specialitate al  primarului  

comunei  Apa ,conform  anexei  nr.1  ,care  face  parte  integrantă  din  prezenta    

hotărâre. 

Art.2.Se  aprobă Statul  de  Funcţii al  aparatului  de  specialitate al 

primarului  comunei  Apa,  conform  anexei 2,care  face parte  integrantă  din 

prezenta  hotărâre. 

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 

primarul şi secretarul comunei APA . 

 Art.4. Prezenta se comunică cu : ANFP Bucureşti, Institutia Prefetului – 

Judeţul Satu Mare şi se va afişa pe site-ul instituţiei . 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 

republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 11 
voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” . 
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RED : M.V. în 4 EX. 
 



 

EXPUNERE DE MOTIVE Nr. 563/05.05.2014 

privind  aprobarea modificarii  statului nominal de personal al Primăriei comunei APA. 

 

 

 Urmare a prevederilor legale privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici  în data de 
28.04.2014 Primăria comunei Apa a organizat concursul de promovare în grad profesional. 
  

În urma concursului au promovat din grad profesional asistent în grad profesional 
principal următorii funcţionari publci: Mureşan Cristian-Marcel, Marton Cătălina şi Guiaş 
Daniela-Cristina, conform Raportului final nr.551/28.04.2014. 
  

În consecinţă statul nominal se modifică la rubrica grad profesional a persoanelor mai sus 
menţionate, ceea ce necesită aprobarea de către consiliul local a acestei modificări. 
         
În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

INIŢIEZ: 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii  statului nominal de personal al Primăriei 

comunei APA. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Apan Mihai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI APA 

 

                                

 

RAPORT DE SPECIALITATE Nr. 564 / 06.05.2014 

privind aprobarea  aprobarea modificarii  statului nominal de personal al Primăriei 

comunei APA. 

 

 

 

 Avand in vedere proiectul de hotarare, expunerea de motive a d-lui primar. 

Tinand cont de prevederile Legii 188/1999 rerepublicată privind Statutul funcţionarilor publici a 

Hotărârii de Guvern nr.611/2008 , hotărâre pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare precum şi a 

Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

consiliul local aprobă organizarea şi statutul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului. 

 

 Fata de cele prezentate mai sus propun consiliului local adoptarea unei hotararii in acest sens. 

 

Apa, 06.05.2014 

 

 

Inspector 

 

Mureşan Cristian-Marcel 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  aprobarea modificarii  statului 

nominal de personal al Primăriei comunei APA. 

 

 

 

 

 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 

invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 

numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 

 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 

- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

administratia publica locala, Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, 

spre dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 

 

 

APA la data   15.04.2014   

 
Preşedinte     Secretar 
 
Trandafir Vasile-Radu    Dârle Radu-Gheorghe   
 
 
 
 



 
 
JUDETUL  SATU MARE                                                      Anexa   nr.1 

PRIMARIA  COMUNE   APA                                              la  H.C.L. nr. 21/2014  

 

 

 

 

 

Modificarea  funcţiilor  publice   ca  urmare  a  promovării  în  grad  profesional 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele  
funcţionarului  public 

Denumirea  funcţiei  publice,gradul  profesional,clasa de  salarizare  
,coeficientul  de  ierarhizare 

  Actual Urmare  a  promovării în  grad  
profesional  imediat superior  
celui deţinut  

1. Mureşan Cristian-Marcel inspector   
grad  profesional asistent   
gradaţia 4, clasa de salarizare 35   

inspector 
grad  profesional principal 
gradaţia 4, clasa de salarizare 41  
  

2. Marton Cătălina consilier  
grad  profesional  asistent     
gradaţia 4, clasa de salarizare 34   

consilier 
grad  profesional  principal 
gradaţia 4, clasa de salarizare 41  
  

3. Guiaş Daniela-Cristina consilier  
grad  profesional  asistent  
gradaţia 4, clasa de salarizare 38   

consilier 
grad  profesional  principal 
gradaţia 4, clasa de salarizare 41  
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