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                                                               HOT RÂREA NR. 5                                                         
                                                                          din 26.01.2017 

privind promovarea în grad profesional a d-nei SZABO MIHAELA-VASILICA, având funcția 
contractual  de execuție de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Or şeneşti “Alexandru Sterca-Şulu iu” din 

subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei  
 

           Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de  26 
ianuarie 2017; 
         Având în vedere Avizul favorabil al Bibliotecii Judeţene “Ioniţă-Scipione Bădescu” privind promovarea 
doamnei SZABO MIHAELA-CECILIA din bibliotecar gradul I (S) gradaţia 4 clasa de salarizare 61 în 
bibliotecar gradul IA (S) gradaţia 4 clasa de salarizare 66, Expunerea de motive nr. 944/2017 a Primarului 
oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 945/2017 al Direcției Economice, Avizul Comisiei  pentru 
activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, 
tineret şi sport  și Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările ulterioare, OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, OUG nr. 2/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 36 alin. 2 
lit. a, alin. 3 lit. b  din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                       HOT R ŞTE: 
 
         Art.1. Începând cu data de 1 februarie 2017 se aprobă promovarea d-nei SZABO MIHAELA-CECILIA, 
personal contractual de execuție din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti “Alexandru Şterca-Şuluţiu” din subordinea 
Centrului Cultural Şimleu Silvaniei, din bibliotecar gradul I (S) gradaţia 4 clasa de salarizare 61 în bibliotecar 
gradul IA (S) grada ia 4 clasa de salarizare 66, urmând să beneficieze de un salariu de bază în suma brută 
de  2933 lei, cu păstrarea celorlalte drepturi salariale dobândite anterior. 
     Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, 
Direcţia Economică şi  Centrul Cultural Şimleu Silvaniei. 
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  - Direcţia Economică (salarizare); 
                        - d-na Szabo Mihaela-Vasilica; 
  - Centrul Cultural Şimleu Silvaniei; 
  - Prefectul Judetului Salaj; 
  - dosar hotărâri. 
              PREŞEDINTE DE ŞEDIN ,                                                      CONTRASEMNEAZ , 
                        OPREA MIHAI                                                                  SECRETAR DELEGAT,  



                                                   ALINA-MARIANA PETHO        
               
                                                                    


