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HOTĂRÂREA NR.105
Din 30 August 2013
privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Şcolii Gimnaziale
nr. 1 Buftea, în vederea promovării s alariaţilor încadraţi pe aceste
posturi într - un grad sau treaptă superioară

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primaru l oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi Compartimentul Resurse
Umane , Protecţia Muncii şi Secretariat;
·Adresa nr. 1321/21.08.2013 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Buftea, înregistrată la Primări a
oraşului Buftea cu nr.11084/21 .08.2013, prin care solicită aviz pentru transformarea unor
posturi din cadrul unităţii, într - un grad sau treaptă superioa ră;
•Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov nr. 6823/6824 din 20.08.2013;
•Luând în considerare prevederile art. 2, lit. b) din Regulamentul de organizare ş i
desfăşurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a
personalului contractual aprobat prin Ordinul nr. 4422/2011 al Min istrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţ i ilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imed iat superioare a personalulu i
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
·Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare ş i al Comisi ei Juridice şi de
Disciplină;

• Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate , Familie;
În conformitate cu prevederile:
- Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/201 O, cu modificările şi completările ulterioare , şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 , alin (2) , lit. d) , alin . (6) , lit. a) , pct. 1, pct. 19 din Legea Administra ţie i publice
locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin . (1) şi al art.115 alin.1 lit. (b) din Legea ad m inistraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completări le ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Şc o lii Gimnaziale nr.1
Buftea, in vederea promovarn salanaţ1 R5rînca Cfi'aţ1 pe aceste posturi 1ntr - un grad sau
treaptă superioară , conform prevederilor legale, după cum urmează :
• postul de administrator patrimoniu I cu studii medii;

•
•
•

postul de secretar III cu studii medii;
postul de administratior financiar li cu studii superioare;
postul de administrator patrimoniu III cu studii medii.

Art. 2. Ordonatorul terţiar de credite (unitatea de învăţământ ) ră s p und e în mod direct
de transformarea posturilor prevăzute la art. 1, în confo rmitate cu prevederile
Reg ulamentu lui de orga nizare ş i desfăşu rare a concursu lui sau examenului de promovare
în grade sau trepte profesionale a personalului contractual aprobat prin Ord in ul nr.
4422/201 1 al Ministrului Educaţie i , Cercetă rii , Tineretului ş i Sportulu i, ale Hotărâ ri i
Guvernului nr. 286/20 11 şi ale Legii cad ru nr. 284/20 1O.
Art. 3. Secretarul oraş ului Buftea , va asigu ra aducerea la cunoştin ţă publică a
prevederilor prezentei hotă râri ş i com unica rea acesteia, primarului oraş ului Buftea , Şco lii
Gimnaziale nr. 1 Buftea, Consiliului de administraţie al acesteia, în vederea aducerii la
îndeplinire ş i In stituţi e i Prefectului jud eţ ului Ilfov.
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