
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

H O T Ă R Î R E A NR. 26
DIN 31.07.2018

PRIVIND  TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCŢII AL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SIHLEA, A UNOR
FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDETUL VRANCEA,
ÎNTRUNIT IN SEDINTA ORDINARĂ,

-avînd în vedere proiectul de hotarire iniţiat de primarul comunei Sihlea,
judetul Vrancea  privind transformarea în statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Sihlea, a unor funcţii publice de execuţie
vacante;

-avînd în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local
al comunei Sihlea, judeţul Vrancea la proiectul de hotărîre privind transformarea
in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, a
unor funcţii publice de execuţie vacante;

-avînd în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea la proiectul de hotărîre
privind transformarea în statul de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Sihlea, a unor funcţii publice de execuţie vacante;
- avînd în vedere Dispoziţia nr. 335  din 09.07.2012 privind încetarea raportului de
serviciu pentru doamna Brânzei Mariana, consilier superior în cadrul Primăriei
comunei Sihlea;
- avînd în vedere Dispoziţia nr. 371 din 30.12.2013 privind încetarea raportului de
serviciu pentru domnul Bardoş Victor, referent superior în cadrul Primăriei
comunei Sihlea;



- avînd în vedere Dispoziţia nr. 487 din 30.12.2016 privind încetarea raportului de
serviciu pentru doamna Crudu Doina Claudia, consilier superior în cadrul
Primăriei comunei Sihlea;
- avînd în vedere Dispoziţia nr. 302 din 25.09.2017 privind încetarea raportului de
serviciu pentru doamna Buruiana Luminita, referent superior în cadrul Primăriei
comunei Sihlea;
- avînd în vedere Dispoziţia nr. 336 din 31.10.2017 privind încetarea raportului de
serviciu pentru doamna Pascu Valentina, referent superior în cadrul Primăriei
comunei Sihlea;
- avînd în vedere Dispoziţia nr. 214  din 19.07.2018 privind încetarea de drept a
raportului de serviciu pentru doamna Păun Mariana, funcţionar public, consilier
asistent în cadrul Primăriei comunei Sihlea;
- în temeiul art. 107, alin. 2, lit. „b” din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul
funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare;
-în conformitate cu art. 15 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/ 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 , alin. 2, lit „ a „  , alin. 3  , lit. „ b „ , art. 45 , alin. 1 , art. 115 ,
alin. 1, lit. „ b „ din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R ĂŞ T E:

ART. 1 Transformarea în statul de  funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Sihlea, a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

a) În cadrul Compartimentului agricol, registrul agricol funcţia publică de
execuţie vacantă de consilier, clasa I,  gradul profesional superior se
transformă în funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional debutant.

b) În cadrul Compartimentului agricol, registrul agricol o funcţie publică de
execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior se
transformă în funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional asistent.



c) În cadrul Compartimentului financiar contabil funcţia publică de execuţie
vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior se transformă în
funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

d) În cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului funcţia
publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior
se transformă în funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional asistent.

ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei
Sihlea, compartimentului contabilitate – cheltuieli din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului
Vrancea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi aduse la cunoştinţă
publică de secretarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

TRONARU ION                                                                       MODREANU RADU


