
     
 

HOTARAREA nr.45 
Privind modificarea structurii organizatorice, a statului de func\ii ]i a num`rului de personal 
din aparatul de specialitate al Primarului ora]ului Bile Ol`ne]ti ]i serviciilor din subordinea 

Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
                           
      Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinară din data de 31.07.2013  la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dna.consilier local Nicolăescu Sanda Lucia şi dl.consilier 
local Popa Titel; 
           {n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` 
dna.Balaban Rodica; 

Av@nd [n vedere; 
- nota de fundamentare nr.7178/09.07.2013 a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu 

privire la modificarea structurii organizatorice, a statului de func\ii ]i a num`rului de personal 
din aparatul de specialitate al Primarului ora]ului Bile Ol`ne]ti ]i serviciilor din subordinea 
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

 -referatul de specialitate al compartimentului resurse umane [nregistrat la num`rul  
7177/09.07.2013; 

-Legea nr.161/2003 privind unele m`suri pentru asigurarea transparen\ei [n execitarea 
demnit`\ii publice,a func\iilor publice [n mediul de afaceri,prevenire ]i sanc\ionarea corup\iei; 

-art.VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea ]i completarea Legii nr.273/2006 
privind finan\ele publice locale,precum ]i pentru stabilirea unor m`suri financiare,pentru 
asigurarea [ndeplinirii sarcinilor ce revin autorit`\ilor publice; 

-  a art. 1 ]i 3 din OUG   Nr. 77 din 26 iunie 2013pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 11. 

{n temeiul prevederilor art.36 alin.(2) litera "a";alin.(3) lit.(b),art.115 lit.(b) din Legea 
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`,republicat` cu modific`rile ]i complet`rile 

ulterioare,adopt` urm`toarea 
 

H O T ~ R A RE 
 

 Art.l (1)Se aprob` organigrama ]i statul de func\ii a aparatului de specialitate al 
Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i serviciilor din subordinea Consiliului Local al ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti,cu un num`r de 61 de posturi,din care 23 func\ii publice de execu\ie. 
          (2) Se aprob` defalcarea func\iilor publice pe clase ]i grade profesionale conform anexei  
nr.I, la prezenta hot`r@re. 
          (3) Se aprob` Organigrama aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti ]i serviciilor din subordinea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,coform 
anexei nr.II, la prezenta hot`r@re. 
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          (4) Se aprob` statul de func\ii a aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti ]i serviciilor din subordinea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,conform 
anexei nr.III, la prezenta hot`r@re. 

Art.2 Se aprob` un num`r de 2 func\ii publice de conducere,stabilite [n condi\iile legii, 
rezultate [n urma aplic`rii procentului de 12%. 

Art.3 Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [ns`rcineaz` Primarul ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

Prezenta hotărâre se comunică ANFP, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, 
compartimentului resurse umane, primarului oraşului şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare. 
                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Balaban Rodica 

                             
                                                                                    Contrasemnează, 

                                                                             p.SECRETAR, 
                                                                            c.j.Enache Denisa Elena 

 
 
 
 
B`ile Ol`ne]ti, 31 iulie 2013 


