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HOT~R~RE nr.51 

privind:“modificare 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 

extraordinar` din data de 23 septembrie 2014, la care au participat un num`r de 12 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie,absent motivat fiind dl consilier local 
Tra]ca Flavius Iulian; 
        {n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` 
dl/dna consilier local Noaje Alexandru Petre. 

Potrivit prevederilor Legii administra\iei publice locale nr.215/2001, republicat` , 
[n baza raportului de specialitate al compartimentului resurse umane, [nregistrat sub 
nr.8038/06.08.2014, propunem spre aprobare, modificarera organigramei ]i statului 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 al Primarului, 
serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti,aprobate prin HCL nr.2/31.01.2014. 

Organigrama ]i statul de func\ii s-au [ntocmit [n conformitate cu prevederile 
Legii nr.188/1999, privind Statutul func\ionarilor publici, republicat`, cu modific`rile 
]i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.284/28.12.2010, privind salarizarea unitar` a 
personalului pl`tit din fonduri publice,ale Legii nr.285/28.12.2010, privind salarizarea 
[n anul 201l a personalului pl`tit din fonduri publice, ale Legii nr.215/2001, 
republicat` modificat` ]i completat`,privind administra\ia public`. 

Lu@nd [n considerare: 
 -    avizul 34625/2014 dat de Agen\ia Na\ional` a Func\ionarilor Publici; 
 - adresa nr.2527/08.04.2014 a Ministerului Dezvolt`rii Regionale ]i 

Administra\iei Publice,care prevede ca autorit`\ile publice locale  pot ocupa ]I [nfiin\a 
posture [n limita num`rului maxim de posture stabilite conform OUG nr.63/2010,dar 
cu [ncadrarea [n plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin OMFP/MADRAP 
nr.39/64/2014 ]i a celor aprobate prin buget conform art.19 alin.1 din OUG 
nr.103/2013  . 

 -  adresa Institu\iei Prefectului Jude\ul V@lcea nr.2333/2014,prin care se 
confirm` ]i comunic` num`rul maxim de posturi pentru Prim`ria ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti-total posture 67,din care: 

-     49 posturi potrivit pctului 1 din anexa la OUG nr.63/2010; 
-     3 posturi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Eviden\` a Persoanelor 

pct.2 din annex`; 
-      5  posturi pentru poli\ia local` pctul 3 din anexa la OUG nr.63/2010; 
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- 10 posturi pentru implementare proiecte finan\ate din fonduri externe 
nerambursabile . 

- Urmare a aplic`rii prevederilor OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor m`suri 
privind asigurarea func\ionalit`\ii administra\iei publice locale, a num`rului de 
posturi ]i reducerea cheltuielilor la institu\iile ]i autorit`\ile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,au 
fost restrucurate un num`r de 5 posturi vacante. Num`rul total de posturi 
aprobate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti este de 62 posturi,la care se adaug` 10 posturi de asisten\i personali  

-  44 posturi potrivit pct.1 din axexa la OUG nr.63/2010; 
-   3 posturi pentru SVSU; 
-   5 posturi pentru poli\ia local`; 
- 10 posturi pentru implementare proiecte finan\ate din fonduri externe 

nerambursabile,potrivit pct.4 din anexa la OUG nr.63/2010. 
Posturi popuse pentru a fi infiin\ate; 
- 1 post consilier juridic cl.1 grad professional asistent,func\ie de execu\ie [n 

Aparatul de specialitate al Primarului; 
- 3 posturi la activitatea Alte Servicii [n Domeniul  Locuin\elor ]I Dezvolt`rii 

comunale (1 post ]ef forma\ie muncitori-peronal contractual,un post ]ofer I 
peronal contractual,un post fochist tr.I personal contractual ) 

- 1 post ]ofer I; [n cadrul SVSU ; 
- Mutarea postului de inspector cl 1 grdul prof principal –func\ie publica de 

execu\ie de la comp.impozite ]i taxe din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului,la compartimentul de stare civil` din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Eviden\` a Persoanelor 

- Mutarea postului vacant de inspector cl.1 asistent-func\ie public` din cadrul 
compartimentului stare civil` din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Eviden\` a Persoanelor,la compartimentul impozite ]i taxe din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului ]i transformarea [n inspector cls.I,grad professional 
debutant; 

- {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n 
func\ie,respectiv voturi "pentru" = 12 
{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 

 
 H O T ~ R A R E 

 
 Art.1. Se aprob` structura organizatorica potrivit anexei nr 1 la prezenta, 

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, 
conform anexei nr.2 la prezenta  

Art.2 - 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.3 la prezenta. 
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Art.3 – 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. 

 
 
 

       PRE}EDINTE DE }EDIN|~, 
 NOAJE ALEXANDRU PETRE                                        Contrasemneaz`,   
                                                                                                         Secretar, 

                                                                                           jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B`ile Ol`ne]ti 23 septembrie 2014 


