
 
 

HOTĂRÂREA NR.213 
din data de 28 septembrie 2017 

 
- privind modificarea Organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Făgăraş  
 

                 Consiliul Local al Municipiului Făgăraş , intrunit in sedinta ordinara, 
 
Avand in vedere referatul nr.21.485/2017 prin care se propune desfiintarea a 4 posturi 

vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras  si referatul 
Comp. Resurse umane nr. 23.148/2017 prin care se propune modificarea gradului profesional a 
doua functii publice de executie vacante din cadrul Centrului de informare turistica, precum și 
avizul A.N.F.P. NR.50878/2017, înregistrat la Primăria Municipiului Făgăraș cu 
nr.28.378/27.09.2017, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

 Tinand seama de adresa Institutiei Prefectului cu nr.6194/2017 inregistrata la noi sub 
nr.12.589/2017  prin care se stabileste numarul maxim de posturi pentru UAT Fagaras, 

In conformitate cu prevederile art. 2 alin (3), art. 13 alin (1), art 100, art 107 si ale art 112 
din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata si actualizata, ale art XVI 
din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, ale art.36 alin(3) lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala si ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

În temeiul art.45, alin.(1) si art.115 alin (1) lit.”b”, din Legea Administraţiei Publice Locale 
nr.215/2001 republicata si actualizata, 
 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 
Art.1 – Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, potrivit anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul resurse umane. 

 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 

                     NEGRILĂ ION                          Secretarul municipiului, 
                                      LAURA ELENA GIUNCA 



       
 
                                        
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 
Consilieri în funcție-19 
Consilieri prezenți-18 
 
 
Prezenta hotărâre se comunică: 
-1 ex. Dosarul de sedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar 
-1 ex. Compartimentului resurse umane 
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 
-1ex.Direcția Buget-Finanțe 
-1 ex. Afişare 
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