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      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
Pentru modificarea Anexelor III si IV ale HCL nr. 84/25.09.2008 privind aprobarea 
organizarii si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului 

Breaza Breaza

 
Avand in vedere expunerea de motive nr. 15785/20.10.2008 formulata de dl. Ferastraeru 
Nicolae, Primarul orasului Breaza prin care aduce la cunostinta modificarile ce se impun a 
fi facute la organigrama si statul de functii al personalului din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Primarului orasului Breaza aprobate in sedinta din luna septembrie a anului 
in curs;
Tinand seama de: 

-          raportul nr15833/20.10.2008 intocmit de dna Nica Viorica, referent in 
cadrul Oficiului Resurse Umane;
-          raportul nr. 16.119/23.10.2008 intocmit de dna Sichim Elena, Sef serviciu 
Financiar- Contabil;
-          avizul juridic nr. 16.147/24.10.2008 al secretarului orasului Breaza;
-          avizul ANFP nr. 1452160/2008 inregistrat la Primaria Breaza sub nr. 
15078/06.10.2008;

In conformitate cu prevederile art.68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici, republicata, modificata si completata coroborate cu cele ale art. 9 
alin. (2) si (3) din OG nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor 
salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici; 
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 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, modificata si completata;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 
 
Art.I.Anexele III si IV ale HCL nr. 84/25.09.2008 privind aprobarea organizarii si 
statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Breaza Breaza se 
modifica, fiind inlocuite cu anexele 1 si 2 la prezenta hotarare .
Art.II.Celelate prevederi ale HCL nr. 84/2008 precum si Anexele I si II raman 
nemodificate.
Art.III. Prezenta hotare va fi dusa la indeplinire de catre Oficiul Resurse Umane si 
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Salarizare si  Serviciul Financiar-Contabil.
 
Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                       Secretar,
       Madalina Anton                                                                       Elena Moldoveanu
 
Breaza, 30 octombrie 2008                                                                                  
Nr. 91
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