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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Modificarea organigramei, numărului de personal, a statului de funcţii
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Caracal şi a numărului maxim de funcţii publice.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru a respecta cerinţele impuse de ANFP privind acordarea avizului favorabil, conform art. 107
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) se impune modificarea
HCL nr. 11/2008 privind aprobarea organigramei, numărului de personal, statul de funcţii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal şi a numărului maxim
de funcţii publice .
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul nr.4883/21.04.2008 al Direcţiei Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi a
Direcţiei Administraţie Publică Locală Juridic Contencios din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Caracal;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2);
- Adresa nr. 1056089/27.11.2007 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin care se aprobă
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008;
- prevederile legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea 339/2007, privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul
unităţilor administrativ teritoriale;
- Ordinul nr. 946/2005, privind aprobarea codului controlului intern la entităţile publice;
- Ordinul nr. 206/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru de autorizare pentru serviciile de
transport public local;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008, privind reglementarea drepturilor salariale şi a
altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2008;
- prevederile Odonanţei Guvernului nr. 10/2008 cu privire la creşterile salariale ce se vor acorda în
anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000, privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale ;
- avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri,
sesizări a Consiliului local;
- art. 36 alin. (2), lit.”a” şi alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată (r2);
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal, la nivelul a 220 posturi buget, din care 153
posturi aferente numărului maxim de funcţii publice, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre,
după cum urmează:
- funcţii de demnitate publică
= 2 posturi
- funcţii publice
= 153 posturi
- personal contractual
= 65 posturi
TOTAL
= 220 posturi
(3) Aprobă numărul maxim de 17 posturi corespunzătoare funcţiilor publice de conducere cu
excepţia funcţiilor publice de conducere de secretar municipal, rezultat prin aplicarea procentului de 12%
la numărul maxim de 153 posturi aferente funcţiilor.
(4) Aprobă numărul maxim de 135 posturi aferente funcţiilor publice de execuţie stabilite pe clase,
grade şi trepte de salarizare.
ART. 2. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
ART. 4. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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