
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind insusirea Raportului final al concursului nr. 

619/69/30.01.2019 organizat pentru ocuparea postului de « muncitor 
calificat III » in cadrul serviciului « Consiliul Local Breaza - Serviciul 

Apa-Canal » 
 

   Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau  
      Avand in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Breaza înregistrata la 
nr.  532/28.01.2019; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 
533/28.01.2019; 

 Avizul comisiei de specialitate ; 

 Prevederile art. 30 alin. (7) si art. 40 din Legea 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; 

 Prevederile H.C.L. nr. 108/19.12.2018 privind organizarea si 
desfasurarea concursului/examenului pentru ocuparea functiei 
contractuale vacante de ”Muncitor calificat III” din cadrul 
serviciului « CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APA-
CANAL», precum si de numire a comisiilor de concurs/examen si 
de solutionare a contestatiilor; 

 Prevederile Dispozitiei 270/20.12.2018 privind organizarea si 
desfasurarea concursului/examenului pentru ocuparea  functiei 
contractuale vacante de ”Muncitor calificat III” din cadrul 
serviciului « CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APA-
CANAL», precum si de numire a comisiilor de examen si de 
solutionare a contestatiilor; 

 Prevederile art. 36 alin. 2 lit.”a”, alin. (3) lit.  “b” si alin. (6) lit. “a” 
pct. 16 din Legea 215/2001 privind Administratia  publica  
locala,   republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 Raportul final al concursului nr. 619/69/30.01.2019. 



In temeiul  art. 45 din  Legea 215/2001 privind Administratia  
publica  locala,   republicata, cu completarile si modificarile ulterioare 

 
 
 

HOTARASTE: 

 
 

 Art.1. Se insuseste Raportul final al concursului nr. 
619/69/30.01.2019 organizat pentru ocuparea postului de « muncitor 
calificat III » in cadrul serviciului « Consiliul Local Breaza - Serviciul 
Apa-Canal », cuprins in anexa nr. 1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2. Secretarul  U.A.T. Comuna  Breaza va comunica  celor  
interesati  prezenta  hotarare.  

 
 PRESEDINTE DE SEDINTA 

                       MOCANU EUGEN 
 
                      
         CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR,                                                                                                                       
UNGUREANU CARMEN 

 
NR.  20 
BREAZA  28.02.2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta 
din data de 28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 11  
voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie 
si 11 consilieri prezenti la sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


