ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
referitor la aprobare organigramă, stat de funcţii
Consiliul Local al Oraşului Corabia , judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 11194/17.07.2013 iniţiat de primarul oraşului Corabia;
- Referatul Serviciului R.U.,P.M.,I.T. nr. 11195/17.07.2013, prin care se propune modificarea
organigramei si a statului de functii ;
- Ordonanta de urgenta nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea
functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile
si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
- Adresa nr. 7096/10.07.2013 a Consiliului Judetean Olt;
- Adresa Institutiei Prefectului judetului Olt nr. 22362/12.07.2010 care stabileste numarul de
posturi la 130 + 3 posturi la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor in conformitate
cu OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Adresa Institutiei Prefectului judetului Olt nr. 19454/14.06.2011 care stabileste la 11 numarul de
posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor in conformitate cu Legea nr.
13/2011 privind aprobarea OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Adresa nr. 503/28.02.2011 a Directiei judeteane de statistica;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completările
ulterioare;
- Avizul nr. 267802 / 2013 al A.N.F.P.;
- Art. 36 (2) lit. a si (3) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă organigrama şi a statul de funcţii conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului oraşului Corabia, Serviciului R.U. şi
Prefectului Judeţului Olt.
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