CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

H O T ~ R Â R E A nr.2
Privitor la: Aprobare organigram` ]i stat de func\ii pentru func\iile de demnitate public`,
func\iile publice de conducere ]i de execu\ie, personalul contractual din aparatul de
specialitate, serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului
Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 31 ianuarie 2014, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul
de 13 [n func\ie.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 republicat`, prin unanimitate de
voturi a fost aleasă pre]edinte de ]edin\` dna.Ghimiş Valentina.
{n baza proiectului de hot`r@re, a expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile
Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului,
precum ]i a rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Luând [n dezbatere referatul de specialitate nr.914/23.01.2014, prin care
compartimentul resurse umane propune spre aprobare organigrama ]i statul de func\ii al
func\iilor de demnitate public`, al func\iilor publice de conducere ]i de execu\ie, al
personalului contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale ]i activit`\ile
subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
|in@nd cont de adresa Institu\iei Prefectului jud.V@lcea nr.310/07.01.2013 ,de HCL
nr.46/2010 prin care s-a aprobat num`rul de posturi din Aparatul de specialitate al
Primarului ]i serviciilor subordonate consiliului local, de HCL nr.6/2012 prin care se
aprob` organigrama ]i statul de func\ii a aparatului de specialitate al Primarului ]i
serviciilor subordonate consiliului local.
{n conformitate cu prevederile art.100, art.107, art.111 şi art.112 dn Legea nr.188/1999
privind Statutul func\ionarilor publici, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
art. XVI alin.(2) şi (3) din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr.284/28.12.2010 privind salarizarea unitar` a personalului pl`tit din fonduri publice,
precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`.
Având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 3 din Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului
nr.77/26.06.2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile
si autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului or a
ministerelor şi ţinând cont de propunerea compartimentului resurse umane privind
transformarea postului vacant de secretar/dactilograf IA, personal contractual studii medii în
inspector de specialitate debutant-personal contractual studii superioare şi mutarea postului
în cadrul compartimentului autoritate tutelară şi asistenţă socială, precum şi mutarea
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postului de inspector clasa I, gradul profesional principal, post ocupat de dra. Dobriceanu
Ionela Maria din compartimentul autoritate tutelară şi asistenţă socială în cadrul
compartimentului relaţii publice.
{n baza prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare din Legea
nr.215/2001, republicat`.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi "pentru" = ”13;
{n temeiul art.45 alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001
privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
adopt` urm`toarea

HOT~R^RE
Art.1 – Se aprobă transformarea postului vacant de secretar/dactilograf IA, personal
contractual studii medii în inspector de specialitate debutant-personal contractual studii
superioare debutant şi mutarea postului transformat din compartimentul administrativ în
cadrul compartimentului autoritate tutelară şi asistenţă socială.
Art.2 - Se aprobă mutarea postului de inspector clasa I, gradul profesional principal,
gradaţia 2 privind tranşa de vechime, post ocupat de dra. Dobriceanu Ionela Maria din
compartimentul autoritate tutelară şi asistenţă socială în cadrul compartimentului relaţii
publice.
Art.3 – Se aprob` organigrama pentru func\iile de demnitate public`, func\iile publice
de conducere ]i de execu\ie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile
publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti, cu modificările menţionate, conform anexei nr.1 la prezenta [ncep@nd cu luna
ianuarie 2014.
Art.4 - Cu data adopt`rii prezentei hot`r@ri se aprob` statul de func\ii al func\iilor de
demnitate public`, al func\iilor publice de conducere ]i de execu\ie, al personalului
contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate
Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, conform anexei nr.2 la prezenta.
Art.5 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
localit`\ii prin compartimentul resurse umane.
Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul
prim`riei, Agen\iei Na\ionale a Func\ionarilor Publici, Institu\iei Prefectului jude\ului
V@lcea , se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are ]i se public` pe SITE-ul prim`riei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valentina GHIMIŞ
Contrasemnează,
p.SECRETAR,
c.j.Enache Denisa Elena
B`ile Ol`ne]ti 31 ianuarie 2014
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