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Din 22 aprllie i2OL9

Privind aprobarea modificirilor sunrenite i,n Organigrama Primiriei orar;ului
$tei;i Sta'tul de Funclii al Primiriei oraquluri $tei, privind func{iile publice de
conducere, de execu(ie, a funcfiilor contractuale de conducere qi de exercu(ie
din cadrull aparatului de specialitate al pri:marului oraqului $tei, pentru anul
2()19, prin transformiri de posturl, vacantarea unor posturl qi ocuparea 'unor
posturi vacante.

La inifiativa primarului oraqului $tei, inLg. Balaj Gheorghe lulian, Primar;
AvAnd in vedere raportul de specialitate - expunere de motive, inregistrate la nr.
I76812OL9, intocmite de d-na Schmadl Ioana, inspector in cadrul CompartimerLtului
Resurse Urnane qi Salarizare din cadrul Primdriei oraqului $tei, prin care propune
aprobarea modificdrilor survenite in Organigrama Ffimdriei oraqului $tei gi Statul de Fancfii
al Primdriei oraqului $tei, privind funcliile publice de conducere, de execulie, a fun,cliilor
contractual: de conducere qi de execulie din cadrul aparatului de specialitate al primzrrului
ora;ului $tei, pentru anul 2019, prin transformdri de posturi, vacantarea unor posturi gi
ocuparea urror posturi vacante.
finAnct cont de prevederile art. 8, alin. (3) clin Legea nr. 188/ 1999 priuind Statutul
funcfionaril<>r publici, cu modilic5rile qi completdrile ulterioare,
- art.8, atin.(3) - ,,Funqiile publice locale sunt funqiille publice stabilite Si auizate, potriuil tegii,
in cadruI a,paratului propriu al autoritdlilor administra;iei publice locale Si al institutriilor
publice subordonate", ale Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modific5rile gi cornple,tdrile
ulterioare, ale Legii cadru nr. 753/2017 priuind salarizarea personalului pldtit dinfc,nduri
publice, cu modific5rile gi completdrile ulterioare gi ale Le$i nr. 33412002, 'tegea
bibliotealon cu modifi cdrile gi completdrile ulterioarr: ;

In temeiul art.36 alin.2 lit. ,{, alin. 3, lit ,b" , a art.45 qi art. 115 din Legea
nr.2I5/2Q01 privind administrajia publicd.locald., cu modificdrile gi completdrile ulteri,oare;
Consiliul Loco,l al ora.sului Stel:

HOTANASTP:

Art.:L- Se aprobd modifrcdrile survenite in Organigrama Primdriei oraqului fitei gi
Statul de Ifunclii al Primdriei ora;ului $tei, privind funcfiile publice de conducere, de
execulie, a funcliilor contractuale de conducere qi de execut'e din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ora;ului $tei, pentru arLul 2019, prin transformdri de posturi,

vacantarea unor posturi gi ocuparea unor posturi vacante, conform anexelor care fac parte
integrantS. clin prezenta hot5r6re.
Art.2i. -Cu ducerea la indeplinire a prevede:rilor prezentei hotdrAri se incredinleazd.
Primarul oraqului $tei qi Compartimentul Resurse lUmane gi Salarizare din cadrul Prirndriei
oraqului $tei;
Art.3i - fuezenla hotdrAre se comunici cu :
- Institulia Prefectului judelului Bihor
- Primarul oragului $tejl;
- Agenfia NafionalS. a F)rnclionarilor Publici, BucureEti;
- Compartimentul Resurse Umane qi Salarizare din cadrul
Prim5riei oraqului $tei;
- Serviciul Economic di:n cadrul Primdriei oragului $toi;
-ulPrimd.rieiadresa "primar:iaster.ro
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