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

HOT~RAREA nr.22
Privind ” Transformarea postului de poli\ist local cl.III grad profesional
superior [n inspector cl.I grad profesional asistent din cadrul Poli\iei Locale a
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 25.08. 2016 la care au participat un num`r de 12 consilieri
locali din totalul de 13 [n func\ie, absent motivat fiind dl consilier local
P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu.
Având în vedere referatul compartimentului resurse umane [nregistrat la
nr.8083/09.08.2016, prin care propune aprobarea transformării unui post de
poli\ist local cl.III grad profesional superior [n inspector cl.I grad profesional
asistent din cadrul Poli\iei Locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.18/2016 privind aprobare
structură organizatorică, organigramă și stat de funcții pentru funcțiile de
demnitate publică, al funcțiilor publice de conducere și de execuție, personalului
contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale și activitățile
subordonate Consiliului Local al orașului Băile Olănești, precum și adresa
Institu\iei prefectului jud.V@lcea nr.2109/11.02.2016 privind numă rul maxim
de posturi pentru anul 2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând și prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Lu@nd [n considerare expunerea de motive a Primarului orașului Băile
Olănești privind oportunitatea transformării unui post de funcționar public din
aparatul de specialitate al primarului
Ținând cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al orașului Băile Olănești precum ]i de avizul de legalitate al
Secretarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Respect@nd prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`.
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{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n
func\ie, respectiv voturi “pentru“=12.
{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2), lit.”a”art. alin.(3) litera “b“, art.45,
alin.(1), coroborate cu art.115 alin.(1) litera “b“ din Legea nr. 215/2001
privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]I
complet`rile ulterioare , consiliul local
HOT~R~}TE
Art.1 – Se aprobă transformarea unui post de poli\ist local cl.III grad
profesional superior [n inspector cl.I grad profesional asistent din cadrul
Poli\iei Locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti;
Art.2-Se aprob` organigrama Aparatului de specialitate al Primarului
ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i serviciilor subordonate Consiliului Local al Ora]ului
B`ile Ol`ne]ti, conform anexei nr.I la prezenta.
Art.3-Se aprob` statul de func\ii pentru func\iile de demnitate public`,al
func\iilor publice de conducere ]i de execu\ie,personalului contractual din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i
serviciilor subordonate Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, conform
anexei nr.II la prezenta.
Art.4 –Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri se [mputernice]te
Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prin compartimentul resurse umane.
Art.5-Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti,
A.N.F.P. ,compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei, Institu\iei
Prefectului Jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are.
Pre]edinte de ]edin\`
C{RJE ION
Contrasemneaz`
Secretar,
Jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti, 25 august 2016
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