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H O T Ă R Â R E A  Nr.103 

din 16. 12. 2021 
        privind reîncadrarea personalului și aprobarea salariilor de bază, modificarea statului de funcţii pentru 
primăria comunei Rosiori prin transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de promovare în 
gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Rosiori. 
 
 
Având in vedere: -        Prevederile art.478 - 479 al OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 611 din 04 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii – cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea - SECŢIUNEA 1 - Sistemul de 
stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare si 
indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar 
Luând în considerare: -  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Rosiori; 
       - Referatul de aprobare nr. 263 din  16. 12. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
       - Raportul de specialitate nr. 264 din  16. 12. 2021 întocmit prin care se propune modificarea statului de 
funcţii pentru primăria comunei Rosiori prin transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Rosiori 
               - Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 4 al Consiliului local al comunei Roșiori; 
            În temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c), art. 139 și art. 196 (1)lit. a  din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 
 
Consiliul Local Roşiori 
                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.l. — Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru primăria comunei Rosiori  prin transformarea unor 
posturi, ca urmare a promovării examenului de promovare în gradul imediat superior deţinut de  funcţionari 
publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rosiori , după cum urmează : 
◊ Compartimentul agricol/ Registrul agricol 

Postul de Consilier, clasa I, gradul profesional principal,  se transformă în post de  
Consilier, clasa I, gradul profesional superior, coeficient salarizare 2,002 – (ID 226290)- titular d-na Csikai 
Cristina 
◊ Compartimentul financiar – contabil/Contabilitate 
   Postul de Consilier, clasa I, gradul profesional principal,  se transformă în post de  

Consilier, clasa I, gradul profesional superior, coeficient salarizare 2,002  – (ID 226291)- titular d-ra Mihale 
Ioana Alina  
◊ Compartimentul financiar – contabil/Taxe și Impozite 
   Postul de Consilier, clasa I, gradul profesional principal,  se transformă în post de  

Consilier, clasa I, gradul profesional superior, coeficient salarizare 2,002  – (ID 226294) - titular dl. Prinyi Bela  
◊ Compartimentul Relații cu publicul 
  Postul de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent,  se transformă în post de  

Consilier, clasa I, gradul profesional principal, coeficient salarizare 1,82 – (ID 425778)- titular d-na Győri 
Diana Elena  



 

 
   Art.2 .  Se aprobă reîncadrarea personalului și statul de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Rosiori în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre. 
   Art.3  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Rosiori şi compartimentului 
financiar – contabil/contabilitate. 
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Compartimentul financiar-contabil și se 
aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la 
pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum 
și afișare la afișierul primăriei              
 
 
                                                                                                                                                                        
      
 
 
 
 
 
 
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu    8  de voturi „pentru”,    0   voturi „împotrivă”,   2   „ abţineri” de către cei    10   
consilieri prezenți la ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
Kelemen Geza 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 



 

 


