
 

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL TATARASTI 

 
HOTĂRÂREA nr.11 

din 10.02.2022  
privind: transformarea postului  contractual vacant  de muncitor calificat intr-un post  

vacant contractual de muncitor necalificat  din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Tatarasti  

 

Consiliul local al comunei Tatarasti, judeţul Bacau, întrunit în şedinţă ordinara, 

 Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare privind transformarea postului  contractual vacant  de muncitor 

calificat   intr-un post  vacant contractual de muncitor necalificat  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tatarasti; 

- referatul de aprobare nr.889/02.02.2022 a Primarului comunei Tatarasti pentru 

transformarea postului  contractual vacant  de muncitor calificat intr-un post  vacant 

contractual de muncitor necalificat  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Tatarasti; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.890/02.02.2022 transformarea postului  

contractual vacant  de muncitor calificat intr-un post  vacant contractual de muncitor 

necalificat  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarasti; 

- Hotararea Consiliului local Tatarasti nr.31/30.07.2021  privind modificarea Organigramei si 

a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tatarasti, judetul 

Bacau; 

-  avizul  favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.c), art.554 alin.(7) si alin.(8) din O.U.G. 

nr.57/ 2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul  administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1. Se aproba transformarea postului contractual vacant  de muncitor calificat treapta I,   

nivel de studii generale din cadrul Compartimentului Administrativ deservire al  aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tatarasti, prevazut la pozitia nr.22 in Statul de Functii, 

intr-un post contractual vacant de muncitor necalificat, nivel de studii generale, in cadrul  

aceluiasi compartiment. 

    Art.2. Se aproba modificarea corespunzatoare  a Statului de functii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Tatarasti, judetul Bacau, potrivit anexei care face parte din 

prezenta hotarare.   

    Art.3. Secretarul comunei Tatarasti, judetul Bacau va comunica prezenta hotărâre  

Primarului Comunei Tatarasti, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacau si va fi adusa la 

cunostinta publica in conditiile legii. 

 

   Presedinte de sedinta,                                    Contrasemneaza, 

           Consilier,                                               Secretar General. 

      Zugravu Elvira                             Rotaru Ion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


