
 
 
ROMÂNIA                                                                                          
JUDEŢUL VRANCEA                                                                                           
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  

 
H O T Ă R Â R E A NR. 51 

DIN 31.10.2019 
           
 PRIVIND  APROBAREA TRANSFORMĂRII ÎN STATUL DE FUNCŢII AL APARATULUI 
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SIHLEA, COMPARTIMENT 
FINANCIAR-CONTABIL, A FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE 
CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT   
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,  
 
 -având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea  proiectului de 
hotărâre iniţiat de primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea privind  transformarea în statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, compartiment financiar 
contabil, a  funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant;  
 -având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea  la proiectul de hotărâre privind transformarea in statul de functii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, compartiment financiar – contabil, a 
funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant;  
 -având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea  la proiectul de hotărâre privind transformarea în 
statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, compartiment 
financiar – contabil, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant; 
- având în vedere că în prezent pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional  debutant din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Sihlea, 
compartiment financiar contabil, nu este demarată procedura de desfășurare a concursului de 
recrutare; 
-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, art. 12, alin.1,  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 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. “ b “ din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 



 

  
H O T Ă R ĂŞ T E: 
 
           
  ART. 1 Se aprobă transformarea în statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Sihlea, compartimentul financiar contabil, a  funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant, Id post 149510 se transformă în funcţie publică de 
execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal. 
 
ART. 2  Se stabilește pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul compartimentului financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, salariul de bază, gradația 0, coeficient 2,40 în sumă de 4992 lei. 

 
 ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
compartimentului resurse umane, 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.  
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