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HOTĂRÂREA NR.92 
din 20.12.2012 

 privind promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii 
Orăşeneşti “Alexandru Sterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei  

 
 

           Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de  20 
decembrie 2012; 
 Având în vedere Avizul favorabil al Bibliotecii Judeţene “Ioniţă-Scipione Bădescu” privind promovarea d-
lui Haiduc Ioan-Claudiu din bibliotecar gradul I (S) gradaţia 3 clasa de salarizare 60 în bibliotecar gradul I A(S) 
gradaţia 3 clasa de salarizare 65, Expunerea de motive  nr.13499/2012 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr.13500/2012 al Secretarului oraşului Şimleu Silvaniei şi Avizul Comisiei  pentru activităţi 
social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport  a 
Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art.48 din Legea nr.334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, anexa IV din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice 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, 
 
                     HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1.Începând cu data de 01.01.2013 se aprobă promovarea următorului salariat din cadrul Bibliotecii 
Orăşeneşti “Alexandru Şterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei, după cum urmează: 
 1.HAIDUC IOAN-CLAUDIU, din bibliotecar gradul I (S) gradaţia 3 clasa de salarizare 60 în bibliotecar 
gradul I A (S) gradaţia 3 clasa de salarizare 65, urmând să beneficieze de un salariu de bază în suma brută de 
1962 lei. 
 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); 
                          -Dl. Haiduc Ioan-Claudiu; 
  -Centrul Cultural Şimleu Silvaniei; 
  -Prefectul Judetului Salaj; 
  -Dosar hotărâri. 
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