
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: transformarea postului de arhivar în post de referent 1A (studii medii) 

la Compartimentul Arhiv ă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Balş 

 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 6098/29.05.2012 al Serv. Buget-Contabilitate, Salarizare, Resurse Umane din 
cadrul Primăriei oraşului Balş; 

- Referatul nr. 5253/08.05.2012 al doamnei Magereanu Bica Maria; 
- Legea-cadru nr. 284/2012 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
- Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte 
profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Balş şi din subordinea Consiliului Local Balş,  

- Raportul nr. 118/30.05.2012 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE:   

 

Art. 1. Se aprobă transformarea postului de arhivar în post de referent 1A (studii medii) la 
Compartimentul Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Balş. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul 
Primăriei oraşului Balş, Serv. Buget-Contabilitate, Salarizare, Resurse Umane pentru ducere la îndeplinire 
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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