ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 15
privind modificarea Anexei 2 la HCL 100/2019 privind aprobarea Structurii Organizatorice și a statului de funcții din
cadrul aparatului de specialitate al primarului

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 35,
judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 18 februarie 2020, având în vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 17/2020 și referatul de aprobare nr. 3520/07.02.2020 a primarului municipiului

Medgidia în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate favorabil al compartimentelor de resort DGDPP și SRUSSM din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Medgidia, înregistrat sub numărul 989/06.02.2020
- HCL nr. 100/15 octombrie 2019 privind aprobarea Structurii organizatorice și a statului de funcții din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
- HCL nr. 113/28 noiembrie 2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului;
- prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu
modificările și completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 3529/07.02.2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă privind
îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;
- prevederile art 41 alin (1) , din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii (r1) cu modificările și completările
ulterioare în vigoare; Avic comisia C;
- art. 11 alin. (1) și (5) din Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 ;
- prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice;
- titlu III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice , Capitolul I Prevederi generale aplicabile
personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice – art. 538 și următoarele din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ;
În temeiul art. 129 alin.(1) și (2) lit a alin.(3) lit. c, alin.14, c, art. 139 alin.(1) lit.a), coroborat cu art. 196
alin. (1) lit. a) art. 5 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 100/15.03.2019 , statul de personal al Direcția de
Gestionare a Domeniului Public și Prival din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:
- se transformă postul contractual de conducere vacantă de șef birou, grad profesional II, nivelul studiilor S din
cadrul Serviciului Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări în funcție contractuală de execuție de
inspector de specialitate, gradul profesional II, nivelul studiilor S în cadrul aceluiași serviciu.;
- se mută definitiv un post contractual de execuție de referent, gradul profesional IA, nivelul studiilor M (
ocupat de domnul Carabaș Marius-Cătălin) de la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier la
Compartimentul Comercial și Relaţii Publice ;
- se mută definitiv un post contractual de execuție de șofer, gradul profesional II, nivelul studiilor G/M, (
ocupată de domnul Reșid Beinol ) de la Compartimentul Administrare Cimitir – Serviciul de Organizare și
Funcţionare Pieţe, Târguri și Oboare la Compartimentul Comercial și Relaţii Publice;
- se mută definitiv un post contractual de execuție de muncitor, gradul profesional IV, nivelul studiilor G/M,
(ocupată de domnul Acornicesei Adrian-Lionisie) de la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări rutiere și
Parcări la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier

-

-

se mută definitiv un post contractual de execuție de muncitor, gradul profesional IV, nivelul studiilor G/M,
(ocupată de domnul Rasim Erdan) de la Compartimentul Întreţinere Parcuri – Serviciul Avizări Infrastructură,
Reglementări rutiere și Parcări la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier ;
se mută definitiv un post contractual de execuție de muncitor gradul profesional IV, nivelul studiilor G/M,
(ocupată de domnul Iliescu Petrică) de la Compartimentul Întreţinere Parcuri – Serviciul Avizări Infrastructură,
Reglementări rutiere și Parcări la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier .

Art. 2. Se aprobă statul de personal al Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Celelalate prevederi ale HCL nr. 100/15.10.2019 modificată prin HCL nr. 113/28 noiembrie 2019 rămân în
vigoare.
Art 4 Primarul va duce la îndeplinire prezenta hotărâre cu Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, și în
vederea ducerii la îndeplinire , Primarului Municipiului Medgidia, DGDPP și precum și compartimentului informatică
pentru asigurarea publicității pe site-ul instituției pentru a fi adus la cunoștință publică.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru din numărul de 18 consilieri prezenți la ședință( lipsește dnul consilier Parpala F.) și
un număr de 19 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar, SRUSSM , DGDPP, Afisat CI Red 5 ex
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