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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind reorganizarea serviciilor de gospodarie si intretinere si aprobarea noii
structuri organizatorice

Având în vedere expunerea de motive nr. 11.180/31.07.2008 formulată de dl.Nicolae
Ferastraeru, Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.12083/18.08.2008 intocmit de dna.Sichim Elena, Sef Serviciu
Financiar-Contabil din cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul de specialitate nr.12084/18.08.2008 intocmit de dna.Nica Viorica, referent
Oficiu Resurse Umane si Salarizare din cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.12319/22.08.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art. 8 din OG nr.71/2002 privind organizarea si
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes
local;
In temeiul art.36, alin. (3) lit.”b” raportat la alin.(2) lit.”a” si art.115 alin.(1) lit.”b”,
coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata,

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1. Aproba reorganizarea celor doua ateliere din cadrul serviciului de gospodarie si
intretinere, prin infiintarea serviciului de transport local si administrare a domeniului
public si privat.
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Art.2. (1) Aproba desfiintarea sectorului “Autofinantate” si a unui numar de 9 posturi din
cadrul acestuia.
(2) Se mentin doua posturi de muncitori necalificati si un casier ce vor fi redistribuiti la
serviciul public nou infiintat.
Art.3. In termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei se va elabora si supune spre
aprobare Consiliului Local, Regulamentul de organizare si functionare a serviciului nou
infiintat.
Art.4. Pe data adoptarii prezentei se revoca orice prevederi contrare existente in
alte hotarari ale Consiliului Local.
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie
Publica Locala: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil si Oficiului Resurse
Umane si Salarizare din cadrul Primariei orasului Breaza.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Marin Tatulescu
Breaza, 28 august 2008
Nr.74
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Contrasemneaza,
Secretar,
Elena Moldoveanu

