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H O T Ă R Â R E 

 
 

      REFERITOR LA : aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii al Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Caracal  şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Caracal. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE : 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, autorităţile 
administraţiei publice locale stabilesc numărul de posturi din cadrul Aparatului  de specialitate al 
Primarului, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri de consiliu cu încadrarea în 
numărul maxim de posturi comunicat de Instituţia Prefectului  

 
    AVÂND ÎN VEDERE : 

Raportul nr. 9076/23.07.2010, prin care Direcţia Managementul resurselor umane, Informare, 
Relaţii Publice propune aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii al Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Caracal. 

Adresa nr. 22362/12.07.2010 a Instituţiei Prefectului Judeţului Olt prin care se comunică numărul 
de posturi stabilit în funcţie de numărul de locuitori la data de 31.12.2009 comunicat de Institutul Naţional 
de Statistică, 

Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,  

OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare 

HG 1204/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de 
funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – cu modificările şi completările ulterioare  
Prevederile art 99, alin, 1 lit. b, art 100 alin 1 şi 2, art. 112 alin. 1, art. 107 alin. (1) lit. “a” din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi 
Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 491780/02.08.2010   
Art. 36 alin. 3 lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,    
În temeiul art. 45 (1) din din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,    
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  
Art.1. Se aprobă  organigrama şi ştatul de  funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Caracal, conform 
anexelor nr. 1 şi nr.2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 
 



 
 

    Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă H.C.L.  nr. 60/2008 şi 
H.C.L. nr.  27/2008. 
 

Art.3. Primarul Municipiului Caracal prin Aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   
 
    Art.4. Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
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