
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA ZARNESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 H O T A R A R E   

Privind  aprobarea transformarii   nivelului  postului  de “Secretar” din statul 

de functii al  Scoalii Gimnaziale “Constantin Popescu”  din comuna Zarnesti, 

jud. Buzau  

     Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 

   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr. 
4235/2019;  

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti inreg. sub nr.4236/2019 ;   

- avizul comisiei de specialitate 

- adresa  nr. 636/28.05.2019 a Scolii Gimnaziale “Constantin Popescu”  

Fundeni, inregistrata la Primaria Zarnesti sub nr. 4223/28.05.2019; 

- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din  

fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotarariea Guvernului 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 prefesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- Hotararea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor  

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si 
stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, 
care se asigura din bugetul de stat, din sume defaclcate din TVA prin 

bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

     In aplicarea prevederilor art.2, lit.”b” din anexa la Ordinul Ministerului  

Educatiei Nationale nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului 

contractual: 



     In temeiul art. 36 alin(3), lit.”b” si art.45, alin(1) si art. 115 din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

                                          H O T A R A S T E  

    Art.1. Se aproba transformarea nivelului postului de - Secretar Scoala-   

din statul de functii al Scoalii Gimnaziale “Constantin Popescu”  din comuna 

Zarnesti, jud. Buzau din studii Medii in Studii Superioare conform anexei 

care  face parte integranta din prezenta hotarare. 

   Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  

autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

                                  Presedinte de sedinta, 

                                                Consilier, 

                                        Anghelescu  Valeriu  

 Nr. 24                                                                          

  Zarnesti 30.05.2019          

 

                                                                              Contrasemneaza, 

                                                                                   Secretar, 

                                                                            Baltateanu Argentina  

 

 

 

 

 

“Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in sedinta 

din 30.05.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 215/2001, 

a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi pentru, 

_____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si 

______consilieri prezenti la sedinta” 

 

 

 



 

            ROMÂNIA 

          JUDEŢUL BUZĂU 
       COMUNA ZARNESTI 

                PRIMAR  

      Nr. 4235/28.05.2019 

 

                                   EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea transformarii nivelului postului 

de Secretar Scoala din statul de functii aferent institutiei de invatamant 

preuniversitar de stat, Scoala Gimnaziala “Constantin Popescu”  din comuna 

Zarnesti, jud. Buzau  

 

    Potrivit prevederilor art.2 din  Ordinul nr. 5138/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a 

personalului contractual, transformarea posturilor ocupate in vederea 

promovarii se aproba astfel: 

a) pentru posturile din unitatile finantate de la bugetul de stat sau din  

venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, transformarea se 

face cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

b) Pentru posturile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,  

transformarea se face cu avizul Inspectoratului Scolar si cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite(consiliul local). 

     Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual 

prin trecerea intr-un grad sau treapta profesionala superioara, intr-o functie 

de conducere sau intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii 

superior. 

    Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau 

trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in 

care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din 

statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat 

superior 

     Prin adresa nr.637/28.05.2019, Scoala Gimnaziala „C-tin Popescu” 

Fundeni, solicita, acordarea avizului  in vederea transformarii nivelului 



postului de Secretar din studii Medii in studii Superioare, respectiv de la 

gradul/treapta profesionala II, la gradul/treapta profesionala III. 

    In temeiul art. 45, alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

coroborat cu art. 44 alin(2) din Ordonanta Guverului nr. 35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor 

locale, initiez prezentul Proiect de hotarare  in vederea aprobarii in forma 

prezentata. 

                                                  Primar, 

                                            Lazar Alexandru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ROMANIA  

         JUDETUL BUZAU 

       COMUNA  ZARNESTI 

       Nr.4236/28.05.2019 

R A P O R T 

  La proiectul de hotarare privind  aprobarea transformarii postului de 

Secretar Scoala  din statul de functii aferent institutiei de invatamant 

preuniversitar de stat, Scoala Gimnaziala “Constantin Popescu”  din comuna 

Zarnesti, jud. Buzau  

 

     Prin adresa nr.637/28.05.2019, Scoala Gimnaziala „C-tin Popescu” 

Fundeni, solicita, acordarea avizului  in vederea transformarii nivelului 

postului de Secretar  Scoala Gimnaziala „C-tin Popescu” Fundeni, din studii 

Medii in studii Superioare, respectiv de la gradul/treapta profesionala II, la 

gradul/treapta profesionala III. 

     In baza prevederilor: 

a) Legii cadrul nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din  

fonduri publice; 

b) Hotararii Guvernuluinr. 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 prefesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetr platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

c) Potrivit prevederilor art.2 din  Ordinul nr. 5138/2014 pentru aprobarea  

Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a 

personalului contractual, transformarea posturilor ocupate in vederea 

promovarii se aproba astfel: 

a) pentru posturile din unitatile finantate de la bugetul de stat sau din  

venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, transformarea se 

face cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 



b) Pentru posturile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,  

transformarea se face cu avizul Inspectoratului Scolar si cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite(consiliul local). 

     Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual 

prin trecerea intr-un grad sau treapta profesionala superioara, intr-o functie 

de conducere sau intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii 

superior. 

    Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau 

trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in 

care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din 

statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat 

superior 

     In temeiul prevederilor art. 36 din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala, se propune spre aprobarea Consiliului local: tranformarea 

nivelului postului de Secretar Scoala Gimnaziala „C-tin popescu Fundeni”, 

din studii Medii in studii Generale, conform adresei unitatii de invatamant 

mai sus enuntate, nr.637/28.05.2019  

                    Compartiment juridic, resurse umane, achizitii publice 

                                     Inspector -  Grosu George -  

 

 


