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CERC2020 - 196/03.03.2020      

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea statului de func
de Competențe și Dezvoltare

                    Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timi
modificarea statului de funcții al Serviciulu
nr. 188/10.05.2016, aflat în subordinea Consiliului L
privitoare la noul statul de funcții se regăsesc în 

 Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de 
personalitate juridică,  care are misiunea de a încuraja investi
dezvoltării durabile a Polului de Creștere Timișoara 
programe de training în beneficiul înteprinderilor din sectorul automotive
prin intermediul compartimentelor func

 Departamentul Adminsitrativ 
 Departamentul Academia de Training 

 Departamentul de Marketing 

 Departamentul Prototipare și Serie Mic
 Departamenul Tehnic. 

                   În conformitate cu nevoile actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC 
vedere faptul că începând cu data de 01.03.2020
Adminsitrativ - IT prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Timișoara. În vederea ocupării
Administrare CERC, propunem transformarea postului de Inspector de specialitate grad IA în  Inspector 
de specialitate grad II și modificarea cor

Modificările aduse statului de funcții, sunt determinate de nevoia
vacant, date fiind condițiile specifice de ocupare a postului și 
cererea este destul de redusă pentru posturile care necesită o vechime mai mare în câmpul muncii.

               În vederea eliminării disfunc
prevederile Codului administrativ 
modificările aduse statului de funcții din cadrul Serviciului Public de A

   Menționez faptul că modificările propuse s
secțiunea cheltuielile de personal. 

            Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, 
proiectul de hotarare privind modificarea
conform anexei- parte integrantă din prezentul  material.
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RAPORT DE SPECIALITATE 

modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional 
țe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timi
al Serviciului Public de Administrare CERC, serviciu 

aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi
se regăsesc în anexa la prezentul material. 

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de 
personalitate juridică,  care are misiunea de a încuraja investițiile în sectorul automotive pentru susținerea 

ștere Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii 
g în beneficiul înteprinderilor din sectorul automotive. Aceste deziderate se realizează 

prin intermediul compartimentelor funcțional-organizaționale aprobate, respectiv: 

dminsitrativ - IT  
Departamentul Academia de Training  

 

și Serie Mică  

nevoile actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC 
ă începând cu data de 01.03.2020 s-a vacantat postul din cadrul Departamentului 

IT prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
În vederea ocupării mai facile a postului vacant din cadrul Serviciului Public de 

ministrare CERC, propunem transformarea postului de Inspector de specialitate grad IA în  Inspector 
modificarea corespunzătoare a statului de funcții  .  

ii, sunt determinate de nevoia ocupării cât mai rapide a postului rămas 
țiile specifice de ocupare a postului și având în vedere faptul 

cererea este destul de redusă pentru posturile care necesită o vechime mai mare în câmpul muncii.

vederea eliminării disfuncțiilor prezentate în prezentul referat și în 
 aprobat prin  OUG 57/2019, art.391, propun să 

ții din cadrul Serviciului Public de Administrae CERC.

că modificările propuse se încadrează în prevederile bugetare

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, 
modificarea Statului de functii al Serviciului Public de Administrare CERC

parte integrantă din prezentul  material. 
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Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional 
a Furnizorilor în Sectorul Automotive" 

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, 
erviciu înființat prin HCL 

ocal al Municipiului Timișoara. Propunerile 

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu 
țiile în sectorul automotive pentru susținerea 

prin implementarea unui pachet de servicii și a unor 
Aceste deziderate se realizează 

nevoile actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC și având în 
a vacantat postul din cadrul Departamentului 

IT prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
mai facile a postului vacant din cadrul Serviciului Public de 

ministrare CERC, propunem transformarea postului de Inspector de specialitate grad IA în  Inspector 

cât mai rapide a postului rămas 
faptul  că pe piața muncii, 

cererea este destul de redusă pentru posturile care necesită o vechime mai mare în câmpul muncii.  

țiilor prezentate în prezentul referat și în conformitate cu 
OUG 57/2019, art.391, propun să îmi aprobați 

dministrae CERC. 

ază în prevederile bugetare pe anul 2020 - 

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, 
lui Public de Administrare CERC, 


