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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind aprobarea organizarii si statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului orasului Breaza
Avand in vedere expunerea nr.11220/01.08.2008 completata si modificata prin
expunerea nr.13360/10.09.2008 formulata de dl. Ferastraeru Nicolae, Primarul
orasului Breaza;
Tinand seama de:
- raportul nr.11221/01.08.2008 completat prin raportul nr.13498/12.09.2008,
intocmit de dna Nica Viorica, referent in cadrul Oficiului Resurse Umane;
- raportul nr.13979/19.09.2008, intocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu
Financiar- Contabil;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisei pentru administratie publica locala, juridic… din cadrul
Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.11223/01.08.2008 completat prin avizul
nr.14005/19.09.2008, al secretarului
orasului Breaza;
Luand act de:
- avizul nr.1448311/21.08.2008 cu recomandarile anexate al ANFP
Bucuresti, inregistrat la
sediul Primariei orasului Breaza sub nr.11224/08.09.2008.
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. “b” raportat la alin. (2) lit. “a” din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si
completata;
In temeiul art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin.(1) din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;
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Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1. (1) Aproba desfiintarea celor 6 functii publice vacante din cadrul Directiei
Politiei Comunitare Breaza, evidentiate in Anexa I la prezenta.
(2) Aproba desfiintarea postului de Administrator Public.
Art.2. Aproba reorganizarea Oficiului Integrare Europeana prin infiintarea Biroului
pentru proiecte cu finantare internationala prevazut cu 5 functii de consilieri si 1 sef
birou. Atributiile biroului: responsabilitatile si autoritatea personalului sunt
prevazute in Anexa II la prezenta.
Art.3. Aproba infiintarea Cabinetului primarului, prevazut cu o functie de consilier
personal.
Art.4. Se suplimenteaza structura organizatorica a Oficiului Administrativ prin
infiintarea a doua posturi de muncitori necalificati.
Art.5. Se aproba organizarea distincta a compartimentului achizitii publice si
investitii, in subordinea directa a primarului, fiind modificata corespunzator
structura organizatorica si denumirea Biroului UIAPATPM.
Art.6. Aproba organizarea si statul de functii al aparatului de specialitate al
Primarului orasului Breaza conform anexelor III si IV care fac parte integranta din
prezenta.
Art. 7. Pe data adoptarii prezentei se revoca HCL nr. 5/2007 cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare existente in hotarari
ale Consiliului Local.
Art.8. Prezenta hotare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica
Locala: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar- Contabil si Oficiului Resurse
Umane si Salarizare.
Preşedinte de Şedinta
Consilier,
Madalina Anton

Breaza, 25 septembrie 2008
Nr.84
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Contrasemnează:
Secretar,
Elena Moldoveanu
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