
                 ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL LOCAL       
 

HOTĂRÂREA NR. 24 

Privind aprobarea noului REGULAMENT  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în  grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat cu 

contract individual de muncă precum şi instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local 

Ocna Mureş, în conformitate cu prevederile legale   
 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data 

de 12.02.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.288/06.02.2015 emisă de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

         Având în vedere Referatul şi raportul de specialitate nr. 1461/03.02.2015 al Direcţiei economice,  

coroborate cu prevederile cuprinse în  H.G nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, HGR nr 1027/2014 pentru 

modificarea şi completarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice 

         În temeiul art.36 alin. (9) şi art.45 alin. 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art. 1: Se aprobă  noul REGULAMENT  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 

în  grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat cu contract individual de 

muncă precum şi instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Ocna Mureş, în 

conformitate cu prevederile legale, conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri Regulamentul privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în  grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat cu 

contract individual de muncă precum şi instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Ocna 

Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 142/15.12.2010 se abrogă. 

           Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.       
 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Se aduce la cunoştinţa tuturor compartimentelor şi serviciilor publice vizate;  
 

Ocna Mureş, 12.02.2015 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

       PROF JURJ CLAUDIA DACIANA                                                SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

TOM/TOM; EXPL.8; ANEXE.3;                                    NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 14.  


