
R O M Â N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL  MILOŞEŞTI               

HOTARARE 

pentru   modificarea   ştatului de  funcţii  aprobat  prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti 
nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria

comunei Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu modificările ulterioare 

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
-  prevederile   HG nr. 286/ 2011, pentru  aprobarea Regulamentului – cadru  privind 

stabilirea principiilor  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare  in grade sau trepte profesionale  imediat 
superioare  a personalului  contractual  din sectorul bugetar  platit din  fonduri publice ;     

-  prevederile Dispozitiei Primarului comunei Milosesti  nr. 102/20.03.2015  privind 
aprobarea  procedurii de organizare si desfasurare  a examenului  de promovare in grade/trepte 
profesionale a  personalului  contractual  din cadrul  aparatului de specialitate  al Primarului comunei
Milosesti , judetul Ialomita ;   

-  Raportul final  al examenului  de promovare în trepte profesionale, nr. 1152/ 22.04.2015, 
conform  căruia  Neacşu Elena a fost declarată promovată în treapta profesionala IA  şi Rotaru 
Mircea a fost declarat  promovat  în treapta profesional III  ;

Examinând :
 -    expunerea de motive a primarului  ,nr. 1156/22.04.2015   ;
 -    referatul  secretarului comunei  , nr. 1157/22.04.2015 ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget -  finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ ,
nr. 1175/23.04.2015  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr. 1178/23.04.2015 ;

In  temeiul art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) ,lit.b) ,art.  45 - (1) art. 115 alin. (1) lit.b) din  Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,   republicată  in anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare  

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se modifică  ştatul  de  funcţii  aprobat   prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti  
nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei 
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa , cu modificarile ulterioare , ca urmare a promovării in trepte 
profesionale  a următorilor   angajati contractuali  : 

1.NEACŞU  ELENA   – referent ( Studii medii ) ,  compartiment «  Cultura si relatii 
cu publicul «, promovată din treapta profesională  I  în treapta profesională   IA  .

     2.ROTARU  MIRCEA  –  muncitor calificat ( electrician) , compartiment 
     «  Administrativ - deservire »,  promovat din treapta profesională IV în treapta
      profesională  III  .



Art.2. Anexa nr. 2   «  STAT DE FUNCTII  – PRIMARIA COMUNEI MILOŞEŞTI  , 
JUDEŢUL IALOMIŢA «  la  Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti  nr. 22 / 31.07.2013 privind 
aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei  Miloşeşti , judeţul Ialomiţa,
cu modificările ulterioare , se modifică  şi se înlocuieşte  cu anexa  la prezenta hotărâre şi face parte 
integrantă din  aceasta. 

Art.3.  Primarul  comunei Miloşeşti ,  secretarul comunei  şi  inspectorul Drăghici Geta   vor 
aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri .  

Presedinte de sedinta  ,
    Consilier local  STOICESCU MIHAI   

       Contrasemneaza ,
Secretar comună Jipa Eugenia 
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