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H O T A R A R E A  nr. 6 0  / 2 0 1 2  

Privind aprobarea modificarii organigramei Primariei prin  
reorganizarea serviciului economic, a biroului urbanism si aprobarea unui post de consilier 

personal al primarului  

 

     Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 25.10.2012 
 

Având în vedere : 

•     Adresa InstituŃiei Prefectului Nr.13194/2011  referitoare la stabilirea numărului maxim 
de posturi aferent anului 2012 ; 

•     Faptul ca volumul de munca la Serviciul economic este foarte mare si necesita o 
reorganizare prin infiintarea Biroului impozite si taxe locale si resurse umane, la Servicul 
urbanism infiintarea unui Birou pentru implementare proiecte, precum si infiintarea unui 
post de consilier personal;  

• Organigrama prezentata ; 

• Proiectul de hotarare; 

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

• Avizul secretarului orasului ; 
     In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor 
publice a functiilor publice si in mediul de afaceri prevenirea si sanctionarea coruptiei; 
     In temeiul articolului 36, alin 1 si 2, lit”a”, alin.3, lit.b şi ale art.45, al. 1 si art. 115, al.1, 
lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E  

 

          Art.1.Se aprobă schema de organizare cu numarul de posturi la Primaria orasului 

Seini, prin reorganizarea Serviciului economic, infiintarea unui Birou pentru implementare 
proiecte si aprobarea unui post de consilier personal al primarului conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotarare.  
         Art. 2. Prezenta se comunicǎ la: 
- Institutia Prefectului Judetul Maramureş; 

- Agentiei Nationale a FuncŃionarilor Publici Bucureşti; 
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini. 
 
      Seini la 25.10.2012 
 
                  Presedinte de sedinta,                                               Contrasemneaza 

                       Bogdan Ioan                                                       Secretar, Bud Ioan   
 

 


