
  

 
  HOTĂRÂREA Nr.14 
Din 29 martie 2018  

Privind promovarea   doamnei Pașca – Pop Maria – Claudia  în grad profesional superior ,  
funcția contractuală  de  bibliotecar  S II cu ½ normă, gradația  5,  la  Biblioteca comunală 
Treznea. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință ordinară 
 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și Referatul de 

specialitate întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan, secretarul comunei; 
- Raportul final al comisie de examinare cu nr.491 din 26.02.2018  privind  rezultatele 

finale ale examenului de promovare și propunerea comisiei de concurs prin care se propune 
promovarea în  grad  profesional superior  funcția contractuală  de  bibliotecar  S II, gradația  5; 
            - Avizul  avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local care este favorabil; 
            - prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
            -art.41 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 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 art.33 din Legea 334/2002 a bibliotecilor republicată cu modificările și 
completările ulterioare conform căreia”Bibliotecile  comunale se organizează și funcționează în 
toate centrele  de comună, în subordinea consiliilor locale și sunt  finanțate din bugetele 
acestora”. 
              - prevederile H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată;;   
             - prevederile art.1,art.2 alin.(1) lit.e) și alin.(3) , art.7alin.lit.d),art.9,art.13,art.16,Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;   

- prevederile art.36, alin.(2), lit.d din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001,republicată  cu modificările și completările ulterioare 
            În temeiul  art. 45 alin (1)  Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată  
cu modificările și completările ulterioare , 
 
 
 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 

 



 
 
 

  HOTARAȘTE : 
Art.1 (1).Se aproba  promovarea   doamnei Pașca – Pop Maria – Claudia  în grad 

profesional superior ,  funcția contractuală  de  bibliotecar  S II cu  ½ normă, gradația  5,  la  
Biblioteca comunală Treznea, începând cu data de  01.03.2018 

(2).Doamna Pașca –Pop Maria –Claudia  va  beneficia de un salariu de baza brut de 
1.301 lei corespunzător functiei contractuale de execuție de bibliotecar   S II cu  ½ normă , 
gradatia 5. 
         Art.2  Persoana nemultumită de prezentul act administrativ se poate adresa Tribunalului 
Sălaj, in conformitate cu prevederile art.283 si art.284 din  Legea nr. 53/2003 privind  Codul 
muncii cu modificările şi completările ulterioare. 
        Art.3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza secretarul comunei  
d-nul Blândaș-Igreț Ioan și compartimentul contabilitate . 
         Art.4 Prezenta hotarare se comunica la: 
-Institutia Prefectului Judetului Salaj 
-Serviciul Contabilitate 
 -Dosar Hotarari 
-Dosar sedinta  
-Dosar personal 
- D-na bibliotecar Pașca-Pop Maria-Claudia 
        
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
LAZAR CORINA -FLORINA              SECRETARUL COMUNEI 
                                                                                               BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 
 CONSILIERI PREZENTI…………9 
 CONSILIERI ABSENTI……………..- 
 VOTURI PENTRU………………...9 
 VOTURI IMPOTRIVĂ……………….-                                                                                                             
 

  


