
 

     H O T A R A R E A 

Nr.63  din  15 decembrie 2015  

privind transformarea gradului profesional al unui post de consilier debutant in 

consilier grad professional asistent, din cadrul Compartimentului Agricol si 

Cadastru pentru un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 Văzând prevederile art.36, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art. 101, alin.(1) din Hotararea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.60, alin. (2) si ale art.61, alin.(1), 
lit. „a” din Legea nr.188/1999, republicata privind Statutul functionarilor 
publici, care reglementeaza modul de numire a acestora in functii publice 
definitive, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in gradul profesional 
„asistent”, ca urmare a terminarii perioadei de stagiu; 

 -  luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr.127 din 04 decembrie 2015  , calitate 
acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale 
art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr.128 din 04 
decembrie  2015  ;   

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  
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-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 

 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii .  

  -  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 
familie, tineret si sport,  
 luând în considerare prevederile art. 36 alin. (6) lit. „ a” pct. 8,  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  
adoptă: 

 
 ART.1 – Se aproba modificarea unei functii publice din Statul de 
functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pomirla, urmare a 
definitivarii in functie a titularului functiei publice, la terminarea perioadei 
de stagiu, dupa cum urmeaza: 

- Transformarea functiei publice de consilier, grad debutant, 
ocupata de domnul Albu Sergiu Mihai din cadrul Compartimentului 
Agricol si Cadastru in functia publica definitiva de consilier, gradul 
asistent, urmare a incheierii perioadei de stagiu. 

-  
 ART. 2 – Se modifica organigrama si statul de functii la nivelul 
Primariei comunei Pomirla, asa cum rezulta din anexele nr. 1 si 2, care fac 
parte integranta din acesta hotarare. 
 

ART.2-  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului 
Comunei Pomirla, Prefectului Judeţului Botosani, şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisarea la sediul primariei. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMEAZA, 
CONSILIER,                                 SECRETARUL COMUNEI, 

         Maricel RUSU                                               Corina CHELARIU 
 

 

 


