
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.217/2021
privind aprobarea modiricării statului de funcţii  al Căminului Pentru Persoane Vârstnice

Sebeş, Judeţul Alba şi aprobarea modificării sa]arii]or de bază pentru pcrsonalu]
contractual din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş, Jud. Alba

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;
Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de   31.08.2021, ora  14,00;

Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea modificării  statului  de  ftnctii
al  Căminului  Pentru  Persoane  Vârstnice  Sebeş,  Judeţul  Alba  şi  aprobarea modificării  salariilor de
bază  pentru  personalul  contractual  din  cadrul  Căminului  pentru  Persoane  Vârstnice  Sebeş,  Jud.
Alba;

Văzând:
-   referatul   de   aprobare   nr.61045/10.08.2021    al    iniţiatorului   proiectului   de   hotărâre,

primarul municipiului  Sebeş
-referatul  Căminului  Pentru Persoane  Vârstnice  Sebeş  nr.  1188  din  09.08.2021  prin  care

se   solicită   aprobarea   modificării   statului   de   funcţii   şi   aprobarea   salariilor   de   bază   de   către
Consiliul Local al Municipiului  Sebeş.

-HCL nr.140/202l  privind aprobarea statului  de  funcţii pentru   Căminul Pentru Persoane

Vârstnice Sebeş, stat de funcţii ce este în acest moment în vigoare.
•   Anexa   3   la   H.C.L.   nr.   28/2021    privind   modificarea   H.C.L.   nr.   393/2018   privind

stabilirea    salariilor    de    bază    pentru    Secretar    Municipiu,    fiincţionarii    publici    şi    personalul
contractual   din   cadrul   apaTatului   de   specialitate   al   primarului   Municipiului   Sebeş,   aparatului

permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;
-raportul  de  specialitate  nr.62485/16.08.202l  al  Compartimentului  Resurse  Umane  din

cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  prin  care  se  propune  aprobarea  statului  de  funcţii
ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeş;

Având   avizul   nr.486/202l    al   Comisiei   pentru   învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente    istorice    protecţie    socială,    protecţie    copii.    culte,    sănătate    şi    familie    şi    avizul
nr.485/202l    al   comisiei    de    studii,    prognoze   economico-sociale,    buget,    finanţe   din    cadrul
Consiliului Local  Sebeş;

În temeiul prevederilor:
• Legii -cadru   nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătît din fonduri publice.
-Legii nr.53/2003 -Codul Muncii

-art.129 alin.2  lit .a) si alin.3  lit.  c)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul  Administrativ;
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A±±  Se  aprobă  modificarea  statului  de  funcţii  al  Căminului  Pentru  Persoane  Vârstnice
Sebeş, conform anexei nr.1  (stat de funcţii), anexă care face paiie integrantă din prezenta hotărâre.

AE±L  Se  aprobă  modiricarea  anexei  nr.  7  la  H.C.L.  nr.  393/2018  aşa  cum  a  fost
modiricată pi.in HCLnr.28/2021 care va avea conţinutul conform anexei nr.2 parte integrantă din

prezenta hotărâre.
AE]!I.  Începând  cu  data  adoptării  prezentei,  orice  alte  prevederi  contrare  îşi  încetează

valabilitatea

4E±!!.  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  Primarului  Municipiului  Sebeş
prin Compartimentul Resurse Umane şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş.

A±i!Z.  Prezenta hotărâre  poate fi atacată de  către  persoanele ^indreptăţite,  în termenul şi în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei şi în monitorul oficial al
municipiului  Sebeş şi se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului  Alba

-Primarului Municipiu]ui  Sebeş;
-Viceprimarului Municipiului  Sebeş,

-Compartimentului  Resurse Umane;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş.

Sebeş  1@ 31.08.2021
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'cSECRETAR   GENERAL Munici

VLAD  CRISTINA ELE
Consilier ]oca[, RODEAN

Total consilieri  locali :\'_r         __         ___      _        __T1_i_Ţ
Prezenţi

Pentru                                           114

Împotrivă                              L

Abţinerî Ilii
2ex CS/CV/CG conţine 2 pagini şi anexe

u]  Sebeş
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CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SEBES

STAT DE FUNCŢll                                   Anexa nr.1  la HCL nr.  "+)mfl
Nr.crt.

STRUCTURA Funcţia  contractuală Grad profesion Mvel  studii

Toca MarjaStoianCodruţaPersonal cu fun
de conduceredirectorcontabllşef de execuţie

1
11 S

2
11 S

ctii administrat ive   gos   odariere   intr  t.
1 Bumbu  NicoletaTocaRoxanaTocame

Peeconomistgradul1 inere-reparatii-deservireS

23 magaziner M

4

şef formaţiemuncitori,administrator,şofer,cadrutehnjcPsl M

Bădănac Răzvan TudorCrişanCorneliaGhenescuMarius

5
bucatar M

6
muncitor calificat  1 GGG
muncitor calificat  1

7 Andrei  loan muncitor calificat  1
8 Farkaş-Popan Daniela muncitor calificat  1 G
9 Cetean  Claudia

1

muncitor calificat  lv G
Personal de specialitate si auxiliar

23415

Vodă MirceaGoţiaRamonaTEMPORARVACANTVACANTMondocCamelia medic S
asistent socialpsjholog S

S
asistent  medical PL
infirmieră M

6 Hăprean Gabrjela infirmieră G78 Bădanac-Maer Ana-Maria
infirmieră SG

Gîndila  Dana
11 infirmieră11

Ştefan  Maria
11 Îngrijitoare G

10ŢŢ121131 Jurcă  Cosmina AurelianaNegreaMariaVACANTTincuD'1
Îngrijjtoare M
Îngrijitoare MG
Îngrijitoare

an'e a spălătoreasă G
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