
 
 

                                
 

 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcții al  
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 

 
 

Având în vedere : 
- Expunerea de motive nr. 8770/CP/15.07.2016 a Primarului Sectorului 3; 
- Raportul de specialitate nr. 59245/15.07.2016 al Direcției Resurse Umane 

și Management Instituțional – Serviciul Organizare Resurse Umane; 
- Adresa nr. 59354/15.07.2016  a Serviciului Organizare Resurse Umane, 

înregistrată cu nr. 8763/CP/15.07.2016; 
- H.C.L.S.nr.25/23.02.2016 referitoare la organigrama, statul de funcții și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor. 
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1)  şi art. 81 alin. (2) lit. e)  din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
H O T Ă R Ă Ş TE : 

 
 Art.1. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 3, aprobat prin Anexa nr. 2 la H.C.L.S.3 nr.25/23.02.2016, se 
modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    PANAIT RADU ALIN                           
   
 

        
                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                           SECRETAR 
       MARIUS MIHĂIȚĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR.   160 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local 
al Sectorului 3 din data de 18.07.2016. 

Anexa poate fi consultată la Serviciul Relații Consiliul Local 
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