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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 39 din 17.03.2016 privind aprobarea organigramei si a statului 

de functii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele 
 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 23.03.2016, 
 Analizand necesitatea si obligativitatea completarii Hotararii Consiliului Local nr. 39/17.03.2016 privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, conform 
anexelor 1, 2; 
            Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 11911/ 23.03.2016 al Compartimentului Resurse Umane;  

Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind 
finantele publice, precum si stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr.13/2011,  

Vazand adresa Institutiei Prefectului Judetului Brasov prin adresa nr.2699/02.03.2016, inregistrata la Primaria 
Municipiului Sacele cu nr.8419/03.03.2016, conform prevederilor art.III, alin.8 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea 
si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice, precum si stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu 
modificari prin Legea nr.13/2011, numarul maxim de posturi pentru anul 2016, calculate potrivit prevederilor din anexa 
la Ordonanta si potrivit art. IV din OUG nr. 58/2014, privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea 
unor acte normative pentru o populatie a UAT de 35494 locuitori, 
 In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4), art. 87 alin. (1)  lit. a), alin. (2), art. 91 alin. 2, art 100 alin. (1) lit. 
a), lit. d), art. 100 alin. (4), art. 112 alin. (1) din Legea nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Luand in considerare prevederile art.41 alin. (1) din Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si ale art. XVI alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
 In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b);  art. 39 alin. (4); art. 45 alin. (1); art. 61 alin. (2); art. 
115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1. Se completeaza Hotărârea de Consiliul Local nr. 39 din 17.03.2016 privind aprobarea organigramei si 
statul de functii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, conform Anexelor nr. 1, 2 care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2.   Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   9  voturi pentru,   - împotrivă,  -1 abținere 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:10 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Compartimentul Resurse Umane 
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