
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTARARE 
pentru  modificarea anexei nr. 7 la HCL nr. 69/05.04.2013  privind aprobarea 

organigramei si  al statului de functii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  si 
pentru serviciile publice  subordonate Consiliului Local al orasului  Tirgu Neamt  

pentru anul 2013 
 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
Avand `n vedere prevederile  art. 65  [i 75 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii alin (1) ,  

precum [i art.  VI [i anexa la  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 273/2006 
privind finan]ele publice locale , cât  [i Legea cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice ;  

V\zând  referatul nr. 57/17.04.2013 `naintat de domnul Director al Casei Culturii „Ion Creang\” 
T`rgu Neamt prin care solicit\ restrângerea de activitate pentru aceast\ institu]ie; 

Luând act de expunerea de motive nr. 6253/ 13.05.2013 `naintat\ de Primarul orasului Tirgu 
Neamt si de raportul de specialitate al Biroului  Resurse Umane prin care se propune modificarea 
anexei nr. 7  la HCL nr. 69/05.04.2013;  

Luand act de avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
In temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. „a” ,  alin. 3 lit. „b”  [i  art. 45 alin. 1 din  Legea  nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare ;  
 

HOTARASTE : 
 

Art. 1  Se aproba modificarea anexei nr. 7 la HCL nr. 69/05.04.2013 privind aprobarea 
organigramei si  al statului de functii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  si pentru serviciile 
publice  subordonate Consiliului Local al orasului  Tirgu Neamt  pentru anul 2013, conform anexei la 
prezenta hot\râre, parte integranta a acesteia, ca urmare a restrângerii activit\]ii.  

Art. 2.  Dup\ `mplinirea termenului de preaviz , urmeaz\ sa fie emis\ dispozi]ia de concediere 
pentru  salaria]ii  Arn\utu Mihaela Daniela [i Atomei Mih\i]\. 

Art. 3 Biroul Resurse Umane  va lua toate masurile necesare pentru aducerea la `ndeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari.  

Art. 4 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul Administra]ie Local\ , Autoritate Tutelar\. 
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Pre[edinte de [edin]\, 
                 Consilier: Cozma Dumitru Daniel 
 

                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 


