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HOTARAREANR. 33/31.03.2021
privind aprobarea organigramei si statului de funetii ale aparatului de specialitate al Primarului

orayului Ovidiu, serviciilor publice de interes local _i strueturilor funetionale subordonate
Consiliului local Ovidiu

Consiliul local al ora_ului Ovidiu intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2021:
Având în vedere:

referatul de aprobare nr. 6444/25.03.2021 al primarului orasului Ovidiu, George Scupra;
aportul de specialitate al compartimentului de resort

resurse umane din aparatul de specialitate

al Primarului ora_ului Ovidiu nr. 6445/25.03.2021;
adresa

cu

nr.81556/11.12.2020, emisa de Institutia Prefectului-

judetul Constanta,
orasului

O.U.G nr.63/2010

locale precum si pentru stabilirea

unor

masuri fînanciare,

cu

la

privire

Ovidiu;

posturi raportat la numarul de locuitori ai
nr.273/2006 privind
pentru modificarea si completarea Legii

stabilirea numarului total de

cu

publice

finantele

modificarile si

completarile

ulterioare,
In temeiul prevederilor:
art.409

Codul administrativ, potrivit carora:
alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din

"1) Autoritäile

i institufiile publice

de lu dispunerea

lucr toare

m surii

Ageniei

comunic

prin

act

administrativ, orice

publici i afunctilor publice.

(2) Modificrile

functia public,

) Modificrile
intervenirea
urmare a

intervenite in

situaia funcionarilor

intervenite in situafia funcilor

în

modificri

promovrii

in clas

unei funeii

i

a

structura

a

Functionarilor Publici, în

modificare

publici se fac prin

disciplinar,
modificarea, suspendarea, sanctionarea

unor

transformarea

Naionale

intervenit

termen

in situapia functionarilor

acte adininistrative care

privesc numirea in

respectiv încetarea raporturilor de

publice se fac prin acte

sau

instituiilor

publici:
promoviri în grad profesional a functionarilor
denumire sau într-o funcie
cu o alt
vacante într-o functie public

publice

îin numárul maxim de

public i

serviciu.

situaii:

administrative emise în urm toarele

funcfiilor publice din cadrul autoritatilor

cu încadrarea
nivel inferior ori superior,
anuale alocate.
în fondurile bugetare

de 10 :ile

posturi aprobat pentru

la art. 405-407,"
posturilor în condiiile prevzute
modificarea calitii
402, 405, 407, 408, 409,
369, 370, 385 alin.(3), 391,

0.)

O.

pa

publce

ca

public

de

autoritatea sau

*R

465, 502% S0758, 528 din

institutia

0.U.G.

art.

nr.57/2019-

Legii

privind codul

nr.153/2017-

legea

administrativ;
cadru

privind

ulterioare:
modificarile si completarile

salarizarea

personalului plaui fin, fönduri publice,

cu

dr.0.

alin.(1) lit.a)

erioare, conform

unitatii.
Tinand cont de:

din

Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile
carora
angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea

si

completarile

si

functionarea

Avizul de

legalitate al secretarului general al UAT-oras
Ovidiu,
AV1Zele comisiilor
de specialitate din cadrul
Consiliului Local al orasului Ovidiu;

n

temeiul art. 129 alin.

alin.(1) lit.a) din O.U.G.

(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.139 alin.(1)
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

,

art. 196,

alin.(1) lit.a)

si art.243

HOTA RASTE
Art.l Se

aprob

organigrama

si statul de

functii ale aparatului de specialitate al Primarului
Ovidiu, serviciilor publice de interes local si structurilor
functionale din subordinea Consiliului
local al orasului
Ovidiu, conform anexei 1-organigrama si anexei nr. 2 -stat functii/stat de
personal, parti
integrante ale prezentei hotrâri.
orasului

Art.2 Primarul orasului Ovidiu
prin

pentru respectarea

drepturilor prevazute

compartimentele de specialitate, va aplica procedurile legale
de

administrativ.
Art. 3 Prezenta hotarare intra in

interesati, prin

toate metodele

vizibil, comunicare

Ovidiu

cu

nr.123/2019

Secretarul orasului

proceda

voturi

publica

si Codul

tuturor factorilor
la loc

vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL

cu

va

modificarile si completarile ulterioare aduse
prin HCL Ovidiu

comunica prezenta hotarare tuturor factorilor

la aducerea la cunostinta

Adoptata

munca

prevazute de legislatia in vigoare (publicare pe site-ul primariei, afisare
primire compartimentului de resurse umane pentru ducerea la indeplinire).

156/2019.

va

la data aducerii la cunostinta

de

pe baza de semnatura de

Art.4 La data intrarii in
oras

vigoare

legislatia muncii, contractele

in edina

ordinar

"pentru si 2 voturi "impotriv

publica prin publicare pe site-ul propriu
a

interesati,

in termen

Consiliului local al orayului Ovidiu din data de
31.03.2021, cu 15
de catre cei 17 consilieri locali
prezeni din totalul de 17 conslieri

SNO)

SULIMAN SESPUR

si

www.primariaovidiu.ro.

locali alesi in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

legal

nr.

Pn

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL UAT
ANTONIE LAURA -ELENA

