-

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

( Proiect)

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Şintereag, pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012, în prezenţa a ______ consilieri,

Având în vedere:

-

-

-

adresa nr.2829 din 31.08.2012 a Primăriei comunei Şintereag de
comunicare către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a proiectului
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Şintereag, pentru anul 2013;
adresa nr.2933 din 10.09.2012 a Primăriei comunei Şintereag de
comunicare către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a anexei
nr.1 modificată la proiectului Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Şintereag, pentru
anul 2013;
expunerea de motive a primarului comunei Şintereag înregistrată cu
nr.I.6/2780 din 29.08.2012;
referatul nr.I.6/ ______ din ________al compartimentului contabilitate,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag,
întocmit de doamna Bălan Mihaela – inspector, cu privire la aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Şintereag, pentru anul 2013;

-

-

-

raportul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr.1 a
Consiliului local Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii
publice, administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu
nr.I.9/____ din _________;
raportul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr.2 a
Consiliului local Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică,
protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ,
cultură, culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu
nr.I.9/____ din________;
raportul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr.3 a
Consiliului local Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe înregistrat cu nr.I.9/_____din_______;

În conformitate cu:

-

-

prevederile art.23 alin.(1), alin.(2) lit.,,b”, alin.(3) şi alin.(5), art.107
alin.(1) lit.,,a” şi art.112 alin.(1) din Legea nr.188/1999, republicată,
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art.1, art.2 alin.(1) şi alin.(2) lit.,,b”, art.4, art.5, art.6, art.10,
art.11 alin.(1), art.12, art.13 din Anexa nr.1 la Ordinul Preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 – privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,a’’ şi alin.(3) lit.,,b” şi art.45 alin.(1),
art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin. (5), şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată –
Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Şintereag, pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şintereag, domnul Bob Ioan şi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana Gabriela –
secretar al comunei Şintereag, cu:
-

primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PRIMAR,
IOAN BOB

Şintereag la 29.08.2012
Nr.I.6/2779
I.A.G./I.A.G./ 3 pg./15 ex.
Hotărârea va fi adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

(Proiect)

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Şintereag, pentru anul 2011

Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa ordinară din data de
10.03.2011, în prezenţa a_____consilieri,

Având în vedere:

-

-

-

adresa nr. 4319 din 21.12.2010 a Primăriei comunei Şintereag de
comunicare către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a proiectului
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Şintereag, pentru anul 2011;
expunerea de motive a primarului comunei Şintereag înregistrată cu
nr.I.6/620 din 22.02.2011;
raportul nr.I.6/_____din_______ al compartimentului contabilitate, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag,
întocmit de doamna Bălan Mihaela – inspector, cu privire la aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Şintereag, pentru anul 2011;
raportul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr.1 a
Consiliului local Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii
publice, administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.___
din _______;

-

-

raportul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr.2 a
Consiliului local Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică,
protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ,
cultură, culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu
nr.____ din _________;
raportul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr.3 a
Consiliului local Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe înregistrat cu nr.____ din _______;

În conformitate cu:

-

-

-

prevederile art.23 alin.(1), alin.(2) lit.,,b”, alin.(3) şi alin.(5) din Legea
nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.1, art.2 alin.(1) şi alin.(2) lit.,,b”, art.4, art.5, art.6, art.10,
art.11, art.12, art.13 din Anexa nr.1 la Ordinul Preşedintelui Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 – privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
prevederile Legii nr.286/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.8 din
10.02.2011 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Şintereag, pe anul 2011;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,a’’ şi alin.(3) lit.,,b” şi art.45 alin.(1),
art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin. (5), şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată –
Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Şintereag, pentru anul 2011, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei Şintereag, domnul Bob Ioan şi compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana Gabriela
– secretar al comunei Şintereag, cu:
primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PRIMAR,
IOAN BOB

Şintereag la 22.02.2011
Nr. I.6/619
I.A.G./I.A.G./ 3 pg./15 ex.
Hotărârea va fi adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ŞINTEREAG
Nr. I.6/864 din 28.02.2008

RAPORT
Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Şintereag, pe anul 2008.
Având în vedere:
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.5 din
14.02.2008 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Şintereag pe anul 2008;
prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Şintereag
nr.20/29.07.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului propriu de specialitate al consiliului local al
comunei Şintereag, modificată şi completată prin Hotărârea nr.21 din
30.09.2004 şi prin Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag nr.11
din 27.02.2007;
prevederile Legii nr.388/2007 – legea bugetului de stat pe anul 2008;
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.6/2007 privind unele
masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum
si creşterile salariale care se acorda funcţionarilor publici în anul 2007,
modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de
reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor
publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de
salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile
salariale care se acorda funcţionarilor publici in anul 2007, aprobata cu
modificări prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor creşteri
salariale pentru funcţionarii publici in anul 2008;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 privind creşterile salariale
ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de

-

stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul
bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul
bugetar si a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de
demnitate publica, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită al
funcţionarilor publici;
prevederile Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
prevederile art.6 din legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
prevederile art.36 alin.(2) lit.,,a’’ şi alin.(3) lit.,,b” şi art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale,
PROPUN:

Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Şintereag pentru anul 2008, conform anexelor nr.1 şi 2
care fac parte integrantă din prezentul raport.

INSPECTOR,
FARCAŞ VALERIA MARIANA

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind acordul Consiliului local al comunei Şintereag pentru trecerea în domeniul
public al comunei Şintereag şi în administrarea Consiliului local al comunei
Şintereag, a imobilului 1674 situat în localitatea Şintereag, aflat în proprietatea
statului şi în administrarea Ministerului Apărării

Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 29.02.2008, în prezenţa a 12 consilieri,

Având în vedere:
expunerea de motive a primarului comunei Şintereag înregistrată cu
nr.I.6/377 din 28.01.2008;
raportul nr.I.6/410 din 31.01.2008 al compartimentului urbanism, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag,
întocmit de doamna Rus Zamfira – referent de specialitate, privind
acordul Consiliului local al comunei Şintereag pentru trecerea în
domeniul public al comunei Şintereag şi în administrarea Consiliului
local al comunei Şintereag, a imobilului 1674 situat în localitatea
Şintereag, aflat în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului
Apărării;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/858 din 27.02.2008;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, sport, turism,
agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/836 din 27.02.2008;
În conformitate cu:

-

-

-

prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
prevederile Anexei nr.50 la Hotărârea Guvernului României nr.905/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum
şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001,
republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 (1) Consiliul local al comunei Şintereag îşi dă acordul pentru trecerea în
domeniul public al comunei Şintereag şi în administrarea Consiliului local al comunei
Şintereag a imobilului 1674 situat în localitatea Şintereag, aflat în proprietatea statului şi
în administrarea Ministerului Apărării.
(2) Destinaţia pe care o va primi imobilul după efectuarea transferului
va fi pentru dezvoltarea economică a comunei Sintereag
ART.2 Se împuterniceşte primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan
pentru a comunica documentaţia necesară promovării proiectului de Hotărâre de Guvern.
ART.3 După aprobarea transmiterii imobilului prevăzut la art.1 prin Hotărâre
de Guvern se va completa Anexa nr.50 la Hotărârea Guvernului României nr.905/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa – Năsăud, precum şi a
municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa – Năsăud.
ART.4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana
Gabriela – secretarul comunei Şintereag, cu:
-

primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud;

-

Ministerul Apărării – Direcţia Domenii şi Infrastructuri;
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SÂNGEORZAN NICULAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA GABRIELA

Şintereag la 29.02.2008
Nr. 14
I.A.G./I.A.G./ 3 pg./5 ex.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali prezenţi.
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ŞINTEREAG
Nr. I.6/ 410 din 31.01.2008

RAPORT
Privind acordul Consiliului local al comunei Şintereag pentru trecerea în domeniul
public al comunei Şintereag, a imobilului 1674 situat în localitatea Şintereag, aflat în
proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Având în vedere:
prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia;
prevederile Hotărârii Guvernului României
nr.548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
prevederile Anexei nr.50 la Hotărârea Guvernului României nr.905/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum
şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud;
prevederile art.6 din legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
prevederile art.36 alin.(2) lit.,,c” şi alin.(5) lit.,,a”şi art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale,
PROPUN:

Consiliul local al comunei Şintereag îşi dă acordul pentru trecerea în
domeniul public al comunei Şintereag a imobilului 1674 situat în localitatea Şintereag,
aflat în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
- Împuternicirea primarului comunei Şintereag – domnul Bob Ioan pentru
a comunica documentaţia necesară promovării proiectului de hotărâre de Guvern.
- După aprobarea transmiterii imobilului prevăzut la art.1 prin hotărâre de
guvern se va completa inventarul domeniului public al comunei Şintereag însuşit prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag nr.15/1999 privind însuşirea
inventarului domeniului public al comunei Şintereag, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.647 bis din 31.08.2002 – anexa nr.50 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Şintereag.

REFERENT DE SPECIALITATE,
RUS ZAMFIRA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

(Proiect)

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea acordării sporului de dispozitiv personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag
Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de29.02.2008, în prezenţa a_______ consilieri,
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului comunei Şintereag înregistrată cu
nr.I.6/379 din 28.01.2008;
raportul nr. ____ din_______al compartimentului contabilitate, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag,
întocmit de doamna Farcaş Valeria Mariana – inspector, Privind
aprobarea acordării sporului de dispozitiv personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag
raportul favorabil / nefavorabil al comisiei de specialitate nr.1 a
Consiliului local Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii
publice, administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu
nr._______ din ________;
raportul favorabil / nefavorabil al comisiei de specialitate nr.2 a
Consiliului local Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică,
protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ,
cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.______
din ________;
raportul favorabil / nefavorabil al comisiei de specialitate nr.3 a
Consiliului local Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană, înregistrat cu nr.______ din ________;
În conformitate cu:
prevederile art.9.2 şi art.31 din Ordinul Ministrului administraţiei şi
internelor nr.496/20003 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului de interne nr.275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale
referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de
Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,
republicată – Legea administraţiei publice locale,
HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă acordarea sporului de dispozitiv, în cuantum de 25%
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag,
începând cu luna februarie 2008.
ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan şi compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana
Gabriela – secretarul comunei Şintereag, cu:
-

primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
compartimentul contabilitate ;
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud.

PRIMAR,
IOAN BOB
AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA GABRIELA

Şintereag la 28.01.2008
Nr. I.6/378
I.A.G./I.A.G./ 2pg./15 ex.
Hotărârea va fi adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ŞINTEREAG
Nr._____ din ____________________

RAPORT
Privind aprobarea acordării sporului de dispozitiv personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag

Având în vedere:
prevederile art.9.2 şi art.31 din Ordinul Ministrului administraţiei şi
internelor nr.496/20003 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului de interne nr.275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale
referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de
Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.36 alin.(9) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,
republicată – Legea administraţiei publice locale,
PROPUN:

- Aprobarea acordării sporului de dispozitiv, în cuantum de 25% personalului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, începând cu luna
februarie 2008.

INSPECTOR,
FARCAŞ VALERIA - MARIANA

