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HOTĂRÂREA NR.20 DIN 31.07.2012
REFERITOR LA: Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public
Administrarea Pieţelor Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru eficientizarea activităţii şi îmbunătăţirea actului managerial al Serviciului
Administrarea Pieţelor Caracal, se impune redimensionarea structurii organizatorice

Public

AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.8889/25.07.2012 al Direcţiei Resurse Umane, prin care se propune
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Administraţia Pieţelor Caracal;
- OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- HG nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în zone publice
cu modificările şi completările ulterioare;
- OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată (r1);
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Olt nr. 28886/21.11.2011 prin care se comunică numărul
total de posturi al unităţii administrativ teritoriale Caracal;
- Lege - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice şi
actele normative în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a
Consiliului Local Caracal;
- Art. 36 alin. (3) lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată
(r1);
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
completată şi modificată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciul Public Administrarea Pieţelor
Caracal, conform anexelor nr. 1 şi 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2 Salarizarea personalului Serviciului Public Administrarea Pieţelor Caracal se va face în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 3 În termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri se va elabora Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administrarea Pieţelor Caracal.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul municipiului Caracal de a aproba transformarea nivelurilor de
studii din statul de funcţii precum şi de a modifica numărul de personal între servicii şi compartimente în
funcţie de cerinţe, cu respectarea numărului de posturi aprobate.
Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării de Consiliul Local al municipiului
Caracal, dată de la care încetează aplicabilitatea HCL nr. 31/13.08.2010.
Art. 6 Direcţia Economică, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Public Administrarea Pieţelor
Caracal se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, Primarului Municipiului
Caracal, Direcţiei Economice, Direcţiei Resurse Umane şi Serviciului Public Administrarea Pieţelor
Caracal.
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