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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 

 
 H O T Ă R Â R E A NR. 50  

                                                                        DIN 31.10.2019        
           
 
    PRIVIND  TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCȚII AL APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SIHLEA, A UNOR  FUNCȚII PUBLICE DE 
EXECUȚIE ÎN VEDEREA PROMOVĂRII FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN GRAD 
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT  
   
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDETUL VRANCEA, INTRUNIT IN 
SEDINTA ORDINARĂ,  
 
 
-având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre  
initiat de primarul comunei Sihlea, judetul Vrancea  privind  transformarea în statul de funcții 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, a unor funcții publice de execuție, in 
vederea promovarii functionarilor publici in grad profesional imediat superior  celui deținut;  
 -având in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea, judetul Vrancea la proiectul de hotărâre privind transformarea in statul de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, a unor functii publice de executie, în 
vederea promovarii functionarilor publici în grad profesional imediat superior celui detinut ;  
 -având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, judetul Vrancea la proiectul de hotărîre privind transformarea in 
statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, a unor functii publice 
de executie, in vederea promovarii functionarilor publici in grad profesional imediat superior 
celui detinut ; 
- având în vedere anunțul nr. 4895/ 21.08.2019 afișat la sediul Primăriei comunei Sihlea, județul 
Vrancea și publicat pe pagina de internet a Primăriei comunei Sihlea privind organizarea și 
desfășurarea examenului de promovare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Sihlea în grad profesional imediat superior celui deținut ; 
- având în vedere Dispoziția nr. 234/ 19.08.2019 privind constituirea comisiei de examen și a 
comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării examenului de 
promovare a funcționarilor  publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Sihlea, județul Vrancea în grad profesional imediat superior  celui deținut ; 
- avind in vedere raportul final al examenului de promovare in grad profesional imediat 
superior celui detinut și centralizatorul nominal privind rezultatele finale obținute de candidați 
la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut privind 
functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea: Pitulac 



Ion, compartimentul urbanism – amenajarea teritoriului, Tudor (Anghel) Valentina, 
compartimentul  financiar- contabil, Caraiman Elena, compartimentul autoritate tutelară, 
asistență socială;   
- având în vedere încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul comunei Sihlea 
pentru anul 2019 urmare promovarii functionarilor publici in grad profesional imediat superior  
celui deținut; 
- având în vedere îndeplinirea condițiilor legale pentru promovarea in grad profesional imediat 
superior  celui deținut de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea: Pitulac Ion, compartimentul urbanism – amenajarea teritoriului, 
Tudor (Anghel) Valentina, compartimentul  financiar- contabil, Caraiman Elena, 
compartimentul autoritate tutelară, asistență socială;   
-având în vedere Hotărârea nr. 27 din 31.07.2018 privind aprobarea organigramei, statului de 
funcţii şi a numărului maxim de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Sihlea, judeţul Vrancea; 
- având în vedere Hotărârea nr. 44 din 28.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul angajat în cadrul Primăriei comunei Sihlea, județul Vrancea; 
-în temeiul art. 11, alin. 1 , alin.4,  alin.5, art.12, alin.1, art. 31, alin.2, alin.3, alin.4, alin.6, alin.8, 
art. 38, alin.3 , lit. « e », anexa nr. VIII, cap. I, lit. A, pct. III, cap. II, lit. A, pct. IV  din Legea nr. 
153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-în conformitate cu prevederile art. 1, alin.1 , alin.2, art.2 din Hotărârea Guvernului României 
nr. 937 / 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
-în conformitate cu art. 14, lit. „ a”,  art. 121, alin. 1, lit. „ a „ , alin.2, lit. „ a”, art. 122 ,alin. 1, 
art. 125  din Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare;  
-în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “a”, alin.3, lit. “c”, art. 139, alin.1,  art.196, alin.1, lit. ”a”, 
art. 409, alin.3, lit. “ a “ , art. 478, alin.1, alin.2, art. 618, alin.22 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ; 
 

  
H O T A R A S T E: 
           
   ART. 1 Se aprobă transformarea functiilor publice in statul de  functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea in vederea promovarii functionarilor publici in grad 
profesional imediat superior  celui deținut, astfel:  
 

a) Transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent 
în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, Id post 149505 în  
consilier , clasa I, grad profesional principal. 

b) Transformarea funției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional 
principal în cadrul compartimentului  financiar contabil, Id post 149512 în  referent, 
clasa III, grad profesional superior. 

c) Transformarea funției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional 
principal în cadrul compartimentului autoritate tutelară, asistență socială, Id post 149514 
în referent, clasa III, grad profesional superior. 



 
ART. 2 (1) Se stabilește pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Sihlea, salariul de bază, gradația 0, coeficient 2,40 în sumă 
de 4992 lei. 
(2) Se stabilește pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional 
superior în cadrul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, salariul de bază, gradația 0, coeficient 1,80 în sumă de 3744 lei. 
(3) Se stabilește pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional 
superior în cadrul compartimentului autoritate tutelară, asistență socială din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Sihlea, salariul de bază, gradația 0, coeficient 1,80, în sumă 
de 3744 lei. 
 ART. 3  Hotarârea Consiliului Local al comunei Sihlea nr. 27 / 31.07.2018 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a numărului maxim de posturi din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea se modifică conform art.1 
 ART. 4 Prevederile prezentei hotarâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
compartimentului resurse umane, contabilitate – cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Sihlea,  Institutiei Prefectului judetului Vrancea, Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici si aduse la cunostinta publica de secretarul comunei Sihlea  , judetul 
Vrancea  .  
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