
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: modificarea structurii de func ţii publice a aparatului propriu al 
Primarului, ca urmare a promovării în clasă a domnului Florea Floris 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2010,  
 Având în vedere: 

-   raportul nr. 12145/19.11.2010 al Compartimentului Resurse Umanre din cadrul Primăriei 
oraşului Balş; 
-   prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice; 
-    Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici; 
- Raportul nr. 231/28.12.2010 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. a) şi art. 45 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 modificarea structurii de funcţii publice a aparatului propriu al Primarului 
oraşului Balş, ca urmare a promovării în clasă a domnului Florea Floris Toni, salariat în cadrul 
Primăriei oraşului Balş în cadrul compartimentului Expert pentru romi, în sensul transformării funcţiei 
de referent, clasa a III-a, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare, gradaţia 2, în funcţia 
publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, gradaţia 2, începând cu 
data de 01.01.2011. 

Art. 2. – Statul de funcţii al Compartimentului Expert pentru romi este prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.3.  - Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Compartimentului Resurse Umane, domnului Florea Floris pentru 
ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
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