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              HOTARAREA            Nr.    53                                                    Data: 23.05.2013 
 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 191/05.09.2006 privind aprobarea organigramei, a statului de 

functii si a numarului de personal al R.A.G.C.P.S. Sacele, modificata prin  

H.C.L.nr. 51/25.03.2010 

 

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 23.05.2013 

Analizând expunerea de motive si raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Informatic 

inregistrat cu nr. 16209/14.05.2013, precum si Nota de copletare nr. 17600/22.05.2013 prin care se propune 

modificarea si completarea H.C.L. nr. 191/05.09.2006 privind aprobarea organigramei, a statului de functii 

si a numarului de personal al R.A.G.C.P.S Sacele, modificata prin H.C.L. nr.51/25.03.2010, conform 

anexelor 1 si 2. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

          Vazand prevederile art.3 si ale art.41 din Legea  nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice 

de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si adresa 

nr.72/12.04.2013 formulata de Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele, 

inregistrata la Primaria Municipiului Sacele cu nr.16202/14.05.2013, 

        În temeiul art. 36, alin.1, alin. 2 lit .a, alin.3 lit.b, alin. 9, art. 39 alin. 1 si al art. 45 din  Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE 

 

  Art. 1.  Se aprobă modificarea si completarea H.C.L. nr. 191/05.09.2006 privind aprobarea 

organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al R.A.G.C.P.S Sacele, modificata prin H.C.L. 

nr.51/25.03.2010, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 191/05.09.2006 privind aprobarea organigramei, a statului 

de functii si a numarului de personal al R.A.G.C.P.S Sacele, modificata prin H.C.L. nr. 51/25.03.2010, 

raman neschimbate. 

 

Art. 3.  Primarul  Municipiului Sacele  raspunde de  ducerea la indeplinire a prezentei  hotariri. 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                CJ. ANDRONIC MARIA  

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu 12 voturi pentru si 7 voturi abtinere 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 

 

 



 

  

- 1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov 

- 1 ex. Dosar colectie 

- 1 ex. Dosar sedinta 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Birou Autoritate Tutelara  

- 1 ex. Birou Resurse Umane 

- 1 ex. R.A.G.C.P.S. Sacele 

 


