CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LA PU$

privind aprobarea organigramei $i statului de func(ii ale aparatului de specialitate al
primarului oral9ului Tergu Lipul $i a instituliilor publice din suboidinca
Consiliului Local al oraqutui Tirgu Lipug

Local al ora;ului T6rgu Ldpuq, intrunit
$edinla sa ordlnare din data
de 19.12.2018:
in baza proiectului de hotarare iniliat de dl. primar. al oraqului Tdrgu Ldpu$. dl. Mjrru Lefe:
Anaiizdnd nota de fundamentare r)42371201g imtocmid de comiartimentur de resurse
umane' salarizare personal privind aprobarea statului de funclii
$i a organigramei aparatului de
specialitate al primarului oragului rargu Lipq qi a instituliilor publice din subordine;
cons iului
Local al oragului Tdrgu Ldpug;
In conformitate qu prevederile Legii-cadru nr.r53/20r 7, privind salarizarea pe$onalului prdtit
din fonduri publice, cu modificarile gi completdriie ulterioare, Ordonanyei de Urgenla a
Guvemului
63/2010 pentru modificarea 9i completarea Legii nr.273r2006 privind finanrele publice locare,
precum gi pentru stabilirea rnor mdsuri financiare. modificata
$i completatd ulterior. Legii nr.
188/1999 privind starutui furclionarilor p'blici. r'epubricatd, cu m;dificarile
si compGterile
ulterioare si ale Legii rt 53/2003 - codur Muncii. republicatd. cu modificar e
completarile
ulterioare:

_

Consiiiul

in

it

;i

In confonnitate cu prevederile
_
administralia publica. cu

Legii ru.5212003 p vind tansparenqa decizionald in
modificdrile gi completnrile ulteioaref
Avand in vedere avizul secretarului oraiului gi al comisiei de specialitate;
In temeiul an.36 alin.(2) 1ir.,.a,,, alin.(3) lit...b,' $i afi.45 din Legea nr.2l512001 privind
administralia publica locald. republicara, cu modificarile completdrile ulter]oarc;
;i

HOTARA$TE:
Art,1. - Se aprobA organigmma 9i statul de funclii ale aparatului de specialitate al primarului
oralulLri Tdrgu Ldpu;.;i a insrituliilor publice din subordinea Consiliuh.ri iocal
al ora;ului Tar.gu
Lipu;. conform aDexelor nr.l Si m. 2 care fac pafie integrantA din piezenta hotdrare.
Art.2. - Cu data intrerii in vigoare a prezentei hoterar, i$i inceteaza aplicabilitatea H.C.L.
nr.
82/2018.

Cu ducerea la indepiinire
_,
ttl3.Umane, Salarizare Personal.

a prezentei se incredinleazd Compartrmentul

4rt,4. - Prezenta holarere se cornun.cA:
- Biroului administralie publica locald;

-

Companimentului resurse umane_ saladzare personal;
Primarului oragului Targu Ldpui:
Instituliei Prefectuhi
urel.

PRE$BDINTE DE SED

SECRETAR OR{S,
jr.Neculina
-CHIRA

Resurse

