ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 31.10.2019,
Având în vedere:
- raportul Serviciului Organizare şi Resurse Umane, înregistrat sub nr. 18006 din 24.10.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional a unui func ționar public din
cadrul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe , înregistrat sub nr. 16784 din 01.10.2019;
- rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional a unor func ționari publici din
cadrul Serviciului Organizare și Resurse Umane , înregistrat sub nr. 16785 din 01.10.2019;
- rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional a unor func ționari publici din
cadrul Direcției de Urbanism , înregistrat sub nr. 16937 din 02.10.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 273 din 20.12.2018 privind aprobarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului Jude țean Călăra și nr. 140 din 31.07.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul
Președintelui , Cabinetele Vicepreședinților precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia,
nr. crt. 12, Anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispozitia Președintelui Consiliului Judetean Călăra și nr. 697 din 27.12.2017 privind stabilirea
salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi precum şi pentru
Cabinetul Preşedintelui;
- prevederile art. 10, art. 11, art. 36, art. 38 alin. (3) lit. e), alin. (7), art. 39 alin. (1) din Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), (2) lit. c), art. 476 alin. (1), (2) lit. a), art. 477 alin. (1), art.
478 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Călăraşi - Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Jude țean Călăra și nr. 273/2018, prin
transformarea următoarelor funcții publice de execu ție:
a) consilier clasa I, grad profesional principal în consilier clasa I, grad profesional superior, nr.
curent 87 din Statul de funcţii, Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe ;
b) consilier clasa I, grad profesional principal în consilier clasa I, grad profesional superior , nr.
curent 101 și 103 din Statul de funcţii, Serviciul Organizare și Resurse Umane;
c) consilier clasa I, grad profesional asistent în consilier clasa I, grad profesional principal, nr.
curent 45 și 48 din Statul de funcţii, Direcția de Urbanism.
Art. 2. – Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe , Serviciul Organizare şi Resurse
Umane şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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