ROMANIA
JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal ale
Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 01 aprilie 2008
Analizând raportul de specialitate nr. 212656/14.03.2008 întocmit de Administraţia Socială
Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea
organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal ale instituţiei, valabile începând cu data de
01.04.2008;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 925 / 2007, privind aprobarea
organigramei, a statului de funcţii si numărului de personal ale A.S.C.O., valabile începând cu data de
01.12.2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1028 / 2007 – privind aprobarea statului de
funcţii al A.S.C.O. începând cu data de 01.03.2008;
Luând în considerare Legea nr. 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată;
În temeiul prevederilor Ordonanţei nr. 9 / 2008 privind modificarea Ordonanţei nr.6/2007
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 232 / 2007 şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii
publici în anul 2008;
Având în vedere prevederile Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 53 / 2003;
Ţinând seama de H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile
bugetare;
În conformitate cu Ordonanţa nr. 10/2007 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi
ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000,
In baza art.36 alin.(a), (b), (d), alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a alin.(6) lit.a, pct. 16 si ale art.45 alin.
(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă organigrama Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabilă începând cu
data de 1 APRILIE 2008, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcţii şi numărul de personal ale Administraţiei Sociale Comunitare
Oradea, valabile începând cu data de 1 APRILIE 2008, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Organigrama Centrului de îngrijire de zi, parte integrantă din organigrama
Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, se prezintă în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Socială
Comunitară Oradea.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Administraţia Socială Comunitară Oradea,
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Hotărârea a fost adoptă cu unanimitate voturi ,,pentru”.
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