ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORAŞUL TĂLMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.64/2011
Privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale
primarului oraşului Tălmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu.CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.04.2011;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinând raportul nr.1755/2011 întocmit de referent resurse umane din cadrul
Primariei Orasului Talmaciu prin care se propune modificarea organigramei si statului de
functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu si a serviciilor
subordonate Consiliului Local Talmaciu ;precum si expunerea de motive nr.1754/2011 a
primarului orasului Talmaciu;
In baza avizului ANFP nr.87892/4.04.2011;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art.107, art.111 , art.112
din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , a prevederilor
art.XVI alin.2 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice ,a functiilor publice si in mediul de afaceri , prevenirea si
sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor OUG
nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale;
În baza art.36 alin.2lit.a, alin.3 lit.b , alin.6 lit.a,pct.2, art.45 alin.1 şi art.115, alin.1
lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Incepand cu data de 1.05.2011 se aproba urmatoarele modificari intervenite in
statul de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu si a serviciilor
subordonate Consiliului Local Talmaciu:
1.-exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta de sef
serviciu , gradul II din cadrul serviciului „Politia Locala Talmaciu” prin promovarea pe
aceasta functie a domnului Candea Ioan-consilier, clasa I, grad profesional principal,
gradatia 4, clasa de salarizare 41, coeficient de ierarhizare 2,69 din cadrul Serviciului de
Asistenta Sociala;
2.-mutarea doamnei Dancu Simona-consilier, clasa I, grad profesional principal,
gradatia 3, clasa de salarizare 40, coeficient de ierarhizare 2,62 din cadrul compartimentului
administratie in cadrul Serviciului de Asisitenta Sociala, cu repartizarea postului
corespunzator functiei detinute in conformitate cu art.91 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999.
3.mutarea domnului Barbosa Daniel-consilier , clasa I, grad porfesional principal,
gradatia 3, clasa de salarizare 42, coeficient ierarhizare 2,75 din cadrul serviciului
contabilitate in cadrul Seriviciului de Asistenta Sociala , cu repartizarea postului
corespunzator functiei detinute in conformitate cu prevedrile art.91 alin.2 lit.a din Legea
nr.188/1999.

4.mutarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul
Serviciului de Asistenta Sociala in cadrul serviciului contabilitate.
5.mutarea postului vacant de referent de specialitate , clasa II, grad profesional
principal din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala in cadrul compartimentului
administratie.
Art.2-Incepand cu data de 1.05.2011 se aproba statul de functii si organigrama
aparatului de specialitate al primarului orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate
Consiliului Local Talmaciu, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3-Îndeplinirea prezentei revine referentului resurse umane din cadrul Primăriei
oraşului Tălmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
28.04.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSTANTIN RADOIU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VIOLETA HANEA

Difuzat;1ex.Inst.prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.primar, 1ex. Resurse umane, 1ex.cont.sef, 1ex.afisare
7ex.

