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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind infiintarea unui compartiment specializat de transport local si modificarea
statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului
Avand in vedere expunerea de motive nr.922/17.01.2008 formulata de dl.George
Maracineanu prin care se propune infiintarea unui compartiment de autorizare a seviciilor
de transport ;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.1338/25.01.2008 intocmit de dna Sichim Elena, Sef
Serviciu financiar-contabil;
- raportul de specialitate nr. 1333/25.01.2008 intocmit de dna Nica Viorica, referent
Oficiul resurse umane si salarizare;
- avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr. 1339/25.01.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prev. art. 1 alin. 6 lit a din Legea nr.92/2007 – a serviciilor de transport
public local coroborate cu prev art. 3 alin. (2) din normele de aplicare a acesteia aprobate
prin Ordinul nr. 353/2007;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3), lit. “b” raportat la alin. (2) lit. “a”, art. 115 alin (1)
lit. “b” coroborat cu art.45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1 Aproba infiintarea in cadrul Primariei orasului Breaza a compartimentului
specializat de transport local prin reorganizarea structurii “atelier parc auto” care se va
redenumi “Atelier parc auto- transport local”, conform Anexelor nr.1 si 2 la prezenta.
(2) Pe data adoptarii prezentei se modifica corespunzator organigarama si statul de functii
privind serviciile de gospodarie si intretinere, anexele II.1 si II.2 la HCL nr. 5/25.01.2007,
modificata si completata.
Art.2. Anexa nr. I.2 -statul de functii aparatul de specialitate al primarului la HCL
nr.112 /2007, se modifica conform Anexei nr.3 la prezenta hotarare.
Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică
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Locală Institutiei Prefectului, Serviciului Financiar Contabil, Oficiului resurse umane si
salarizare.
Preşedinte de Şedinta
Consilier,
Ion Enache
Breaza, 31 ianuarie 2008
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Contrasemnează:
Secretar,
Elena Moldoveanu

