ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.2008
Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.189316 din data de 23.10.2008, întocmit de către
Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei,
statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea,
începând cu data de 01.11.2008,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
- prevederile O.G. nr.6/2007, actualizată, 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 acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul
2008;
- prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor
de bază pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din
subordinea acestora, actualizată;
- prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar
salarizat potrivit O.U.G. 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;
- referatul nr.183.816 din 08.10.2008, întocmit de Instituţia Arhitectului Şef, privind modificarea postului de
arhitect S debutant în inspector M I, din cadrul Compartimentului Planificare şi Strategie Urbană;
- referatul nr.188.526 din 22.10.2008, întocmit de Instituţia Arhitectului Şef, privind reorganizarea
Compartimentului LIS în Serviciul Lis prin înfiinţarea unui post de şef serviciu şi a unui post de inspector de
specialitate SIII;
- referatul nr.183.288 din 07.10.2008 al Biroului de Presă, privind justificarea transformării funcţiilor
contractuale din cadrul compartimentului în funcţii publice, prin faptul că activităţile desfăşurate de personalul
din compartiment implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
- referatul nr.188.523 din 22.10.2008, întocmit de Instituţia Arhitectului Şef, privind reorganizarea
Compartimentului Disciplină în Construcţii în Serviciul Disciplină în Construcţii prin înfiinţarea unui post de şef
serviciu şi desfiinţarea postului de consilier asistent vacant pentru a nu mări numărul de posturi alocat
Instituţiei Arhitectului Şef;
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, lit.b, alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a şi art.45 alin.(2) lit. a din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal pentru aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.11.2008.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
· Biroul Resurse Umane
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Octavian Dan
Oradea, 30 octombrie 2008
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”
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