ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind transformarea unor funcţii publice
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere;
- referatul de aprobare al d.lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 14958 / 27.06.2022;
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, comunicarte înregistrat sub nr.
14960/27.06.2022 ;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive
si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
În baza prevederilor art. 407 și art. 409, alin. 3 (3), lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prevederile art. XVI; alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările
ulterioare; precum şi ale art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu
modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(2), lit.”a”, alin. (3), lit.”c”, art. 139, alin.(1), art. 391
și art. 402 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă transformarea următoarelor funcţii publice din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Fălticeni, astfel :
- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul
Compartimentului ordine, liniște publică și pază a bunurilor / Direcția Poliția locală (ID post:
231398) se transformă în funcția publică de polițist local, clasa III, gradul profesional superior;
- funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul
Compartimentului legalitatea și circuitul actelor administrative (ID post: 552317) se transformă în
funcția publică de inspector, clasa I gradul profesional debutant;
- funcția publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul
Compartimentului juridic (ID post: 231373) se transformă în funcția publică de consilier juridic,
clasa I gradul profesional debutant.
Art.2. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Corbu Luminița - Claudia
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
Fălticeni: 27.06.2022
Nr. 134

