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HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării unui post personal
contractual la Compartimentul Spații Verzi din cadrul Primăriei Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș  privind  aprobarea  organizării

concursului în vederea ocupării unui post personal contractual la Compartimentul Spații
Verzi din cadrul Primăriei Orașului Recaș;

 referatul de specialitate nr.  10.731 / 20.07.2016 întocmit de Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Recaș; 

 prevederile H.G. nr.  286/2011,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor  contractuale  și  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale
imediat  superioare  a  personalului  contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri
publice;

 prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita al personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice;

 raportul  Comisiei  de specialitate din  cadrul  Consiliului  Local  Oraş Recaş,  prin care se
acordă aviz favorabil; 

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. b), şi în temeiul art. 45 alin. (1), art.
61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă organizarea concursului în vederea ocupării unui post personal contractual la
Compartimentul Spații Verzi din cadrul Primăriei Orașului Recaș.

Art.  2. –  Primarul  orașului  Recaș,  împreună  cu  Compartimentul  Resurse  Umane  din  cadrul
Primăriei orașului Recaș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Resurse Umane din cadrul primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor oraşului Recaş, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media.

                                      Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează
                                                Consilier                                                        Secretar oraș
                                      Mircea Cosmin ANTONESCU                        Jr. Cătălina MOLDOVAN

Recaş, 29.07.2016
Nr. 26
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14

Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării unui post personal

contractual la Compartimentul Spații Verzi din cadrul Primăriei Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul de specialitate nr.  10.731 / 20.07.2016 întocmit de Compartimentul de Resurse

Umane  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  orașului  Recaș  privind
aprobarea organizării concursului în vederea ocupării unui post personal contractual la
Compartimentul Spații Verzi din cadrul Primăriei Orașului Recaș;

 prevederile H.G. nr.  286/2011,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor  contractuale  și  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale
imediat  superioare  a  personalului  contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri
publice;

 prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita al personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice;

 raportul  Comisiei  de specialitate din  cadrul  Consiliului  Local  Oraş Recaş,  prin care se
acordă aviz ______; 

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. b), şi în temeiul art. 45 alin. (1), art.
61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă organizarea concursului în vederea ocupării unui post personal contractual la
Compartimentul Spații Verzi din cadrul Primăriei Orașului Recaș.

Art.  2. –  Primarul  orașului  Recaș,  împreună  cu  Compartimentul  Resurse  Umane  din  cadrul
Primăriei orașului Recaș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Resurse Umane din cadrul primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor oraşului Recaş, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media.

                       Președinte de ședință                               Vizat                
                                                                         Secretar Oraş

                                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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