
ROMANIA
Judeful Suceava

Municipiul Rldduli
Consiliui Local

HOTARARE
privind aprobarea organigramei $i statului de funclii pentru Aparatul Propriu de specialitate

al primarului municipiului Rdddu{i, Sectoarelor din subordinea Primiriei, Aparatului
Pemanenl de Luclar al Consiliului Local, lnstitutiilor Ei Serviciilor Publice subordonate

Consiliului Local Riddu{i

Consiliul Local al municipiului Redauli intrunit in gedinta ordinard din data de

3t ot.zor+ ;

Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive prezentatA de Primarul municipiului Ridiuli;
- Raportul serviciului de administralie publicd locald, resurse umane! relaiii cu

public ul. achizilii publice giprograme:
- I{aportul Comisiilor :Buget, Finanle 9i Administralie Publicd Locald;
- Prevederile Legii t.284/2010, privind salarizarea unitard a personaluiui pl6tit din

fonduri publice cu modificdrile si completdrile ulterioare ;
- Prevederile OUG nr.103/2013, privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Contractul de finantare ru.1279/22.03.2011, prin POR 2007-2013, Axa prioritara 5

,,Dezvoltarea durabila si promovarea turismului ", DMI 5.3 ,,Promovarea potentialului
turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea afiactivitatii Romaniei ca
destinatie luristica";

- Avind in vedere prevederile Legii ru.53l2003-Codul Muncii (r);
In temeiul arl. 36 ahn. (2) lit.a) si alin.(3) lit.b), din Legea 215/2001 privmd

administralia publicE locali, republicata;

HOTAR.{$TE:

Arl. 1. Se aproba organigrama aparatului propriu de specialitate al primarului,
sectoarelor subordonate, Aparatului Pemanent de Lucru al Consiliului Local, Instituliilor gi
Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local RddduJi, conform Anexei nr. 1.

Afi.2. Se aprobe statul de funclii al Aparatului permanenl de lucru al Consiliului
Local pi al Instituliilor 9i Serviciilor Publicc din subordinea Consiliului Local, previzul in
Anexa 2 .

Ai1. 3. Se aprobd statul de funclii al Aparalului propriu de specialitate al primarLrlui,
prevAzut in Anexa ff.3.

Ar1.4. Se aprobd statul de funclii al sectoarelor subordonate, previzute in Anexa 4.
Art. 5. Anexele I ,2,3, 9i 4 fac parte integrante din prezenta hotdrAre;
Ar1.6. Primarui municipiului Rdd6u1i, prin serviciile de specialitate, va aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotirdri.
Contrasemne

PRE$EDINTE DE $I'DINTA SECITET CPIU,
Consilier local : CLpiP

Nr. 1+
!Radauti 3i.c?.Jott1

gcheul Gh e-Adrian


