România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRĂREA NR.7/2016
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
orașului Băile Tușnad și instituţiilor publice
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2016,
Având în vedere Expunerea de motive nr.399/2016 al primarului oraşul Băile Tuşnad,privind
propunerea de aprobare a organigramei și statului de funcții,precum şi Ordinul Prefectului Județului Harghita
nr.17/2016 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2016 la nivelul unităților administrativ
teritoriale din județ,
Luând în considerare raportul nr.391/2016 al Compartimentului de contabilitate,
financiar,resurse umane,precum şi raportul nr.471/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economicofinanciară,nr.470/2016 al Comisiei de specialiate juridică,relaţii cu publicul,reforma în administraţie,integrarea
europeană,nr.469/2016 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism,nr.462/2016 al
Comisiei de specialitate pentru protecţia mediului,turism şi proiecte, nr.468/2016 al Comisiei de specialitate
social-culturale,culte,învăţământ,sănătate,familie, protecţia socială,tineret şi sport,
Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,Legea–cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice,cu modificările și completările ulterioare,art.III alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.63/2010 pentru
modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare,aprobată prin Legea nr.13/2011,cu modificările și completările ulterioare,Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a ,alin.3 lit.b, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1lit.b din Legea
nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă organigrama și statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
oraşului Băile Tuşnad şi intituţiilor publice locale subordonate Consiliului Local Băile Tușnad, cuprinzând
numărul funcţiilor publice de conducere şi de execuţie, precum şi funcţiile pentru personalul contractual,
conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul oraşului Băile
Tuşnad şi inspectorul resurse umane din cadrul Compartimentului contabilitate, financiar, resurse umane.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului
oraşului Băile Tuşnad şi Compartimentului contabilitate, financiar, resurse umane.
Băile Tuşnad, la 29 februarie 2016.
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