
H O T Ă R Â R E

Referitor la: incadrarea pe postul de consilier juridic in cadrul aparatului permanent al consiliului local a
dnei.Liliana Dica

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 30.06.2015 prin Dispozitia Primarului
Orasului Bals nr.350 din 22.06.2015, legal constituit,

Luand act de:
-Raportul final al examenului de ocupare post vacant durata nedeterminata nr.5433/18.05.2015
-Raportul nr.6723/18.06.2015 al Secretarului Primariei Orasului Bals;
-Raportul nr.190/29.06.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bals;

In conformitate cu:
- art.791 din Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;
- art.12 alin(1) din Legea nr.53/2003- Codul Muncii;
- prevederile Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri

publice,republicata;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(1) si alin.(9) din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare si ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul prevederilor art.45 alin(1) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
Adopta prezenta

H O T A R A R E

Art.1. Se aproba incadrarea pe durata nedeterminata,in cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local , a
dnei.Dica Liliana, in functia contractuala de executie de consilier juridic gradul I,nivel studii superioare, clasa de
salarizare 40,coeficient de ierarhizare 2,62.

Art.2. Salariul de baza se stabileste in cuantum de 1587 lei.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica  persoanei nominalizate, Primarului oraşului Balş, serviciilor

publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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