
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 

HOTARARE 
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   

 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
Avand `n vedere prevederile  art. 107 [i 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

func]ionarilor publici (r2),  cu modific\rile [i complet\rile ulterioare,  O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea [i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale , precum [i Legea cadru 
nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;  

Dat fiind  adresa nr. 6029/07.04.2017  primit\ de la Institu]ia Prefectului Neam], privind 
num\rul de posturi calculat conform dispozi]iilor legale; 

Luând act de expunerea de motive nr.  7684/ 22.05.2017 `naintat\ de Primarul orasului Tirgu 
Neamt si de raportul de specialitate al Serviciului  Resurse Umane prin care se propune aprobarea 
organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru serviciile 
publice subordonate   Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt; 

Luand act de avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
Dat fiind avizul Agen]iei Na]ionale a Func]ionarilor Publici nr. 31552/2017 
Dat fiind avizul Direc]iei pentru Eviden]a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date  nr. 

3964828 / 30.05.2017 
In temeiul prevederilor  art. 36  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 organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i 
pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt,  conform anexelor 1-
10 , care fac parte integrant\ din prezenta hot\râre.  

Art. 2  La data  intr\rii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice hotarare contrar\. 
Art. 3 Serviciul 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. 
Nr.212 
Din 27.06.2017 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Gai]\ Dumitru 

                               
                                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                                                                     Secretar oraş, 
                                    Consilier Juridic }u]u Ion 

Total consilieri locali 19 
Prezen]i 18 
Pentru 18 
Împotrivă 
Ab]ineri  
      
 

                      


