
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 
                                                          HOTĂRÂREA  nr. 44 

pentru actualizarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
 

  Consiliul local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit  în ședință  
ordinară la  data de 29.04.2022, 

Având în vedere : 
-propunerea  secretarului general al comunei Muntenii de Jos  pentru actualizarea 

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

- referatul de aprobare cu  nr. 4393/20.04.2022  al primarului  com. Muntenii de Jos,   
-prevederile H.G.  nr. 286/23.03.2011  privind aprobarea Regulamentului privind  

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

-  în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139alin.3 lit.g   din  
Ordonanța  de  Urgența  a  Guvernului  cu  nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

                                                                  HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se aprobă  actualizarea  Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anexă  care face  parte  
integrantă din hotărâre. 
 Art.2. Cu data  adoptării  prezentei  hotărâri    orice dispoziție contrară  se abrogă. 
 Art.3. Aducerea  la  îndeplinire a  hotărârii   se  încredințează secretarului general al 
comunei. 
 Art.4. Hotărârea  va  fi comunicată  în condițiile  legii  și publicată  în Monitorul Oficial  
local  prin grija secretarului  general. 
 
                                                             Muntenii de Jos – 29.04.2022 

        Preşedinte şedinţă:                                                             Contrasemnează:                                                                                                                               
             Consilier                                                                            Secretar general 
    Donosă Raluca Elena                                                         Cumpănă Popa Ramona  

 


