CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TiRGU LAPUS

privind aprobarea statului de func{ii gi a organigramei aparatului de specialitate al primarului
oraqului Tirgu Lipuq 9i a institufiilor publice din subordinea
Consiliului Local al oraqului Tirgu Lipug
Consiliul Local al oragului Tirgu Ldpug, intrunit in qedin{a sa din data de 3 1.01.2018;
Analiz6ld referatul nr. 904/2018, privind necesitatea aprobdrii statului de funclii qi a
organigramei aparatului cle specialitate al primanrlui olagului Tirgu Ldpuq qi a institr.rliilor publice din
subordinea Consiliului local al oraqului Tirgu Ldpuq
Ludnd in considerare H.C.L. nr. 8812017, privind reorganizarea ,,Serviciului de salubrizare a
Oraqului Tirgu L6puq";
in baza H.C.L. nr.8912017 privind darea in administrare a activitAlii de salubrizare a oraqului
TArgu Lipuq, Serviciului de Salubrizare a Olagului Tirgu Ldpug cu personalitate juridic[, sub
autoritatea Consiliului Local al Oragului Tirgu Ldpug;
AvAnci in vedere prevederile art.5 din OUG nr.90/2017 privind unele mlsuri fiscal-bugetare,
modificarea gi completarea unor acte normatlve g1 prorogarea unor termene;
conformitate cu prevederile Legii nr.52l2003 privind transparenla decizionald in
administra{ia publicd;
Avd.nd in vedere avizul secretarului oragului qi al comisiei de specialitate;
in temeiul ar1.36 alin.(2) lit.,,a", alin.(3) 1it.,,b" qi ar1.45 din Legea nt.21512001 a administra{iei
publice locale, republicat5, cu modificdrile $i compietirile ulterioare,

in

HoTARA$rE:
Se aprobd statul de funclii gi organigrama apalatr"rlui de specialitate al primalului
oraqului Tirgu LApug qi a instituliilor publice din subordinea Consiliului Local a1 oraqului Tirgu I-dpug,
conform anexelor nr.1 qi nr.2 care fac pafie integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.l. -

At!2.

- C., data adoptdrii prezentei, se abrogi H C.L nt-491207'7.

4;g1

- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd Compartimentr"tl Resurse Umane,

Salarizare Personal.

AIILL - Prezenta

-

-

hotdrAre se comunicd:

Biroului administralie publicd locald;
Compartin:rentriluiresurseumane, saladzarepersonal;
Primarului oragului Tirgu Lipr"lq;
Serviciului public de salubizare al Oraqului Tirgu Lbpuq;
Instituliei Ptefectulni Judelului Maranlireg
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.
jr.Neculina CHIRA

