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HOTARÂREA NR. 75 
din 25 iulie 2013 

 
privind aprobarea organigramei si a statului de functii 
la aparatul de specialitate al primarului municipiului 

Câmpulung Moldovenesc si a institutiilor subordonate  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în 
sedinta ordinara din data de 25 iulie  2013; 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive prezentata de Primarul Municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrata la nr.13201/ 2013; 
- Raportul Compartimentului resurse umane si managementul calitatii 

înregistrat la nr.13202 /18.07.2013; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Adresa Primariei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrata la 

nr.13201/18.07.2013 
- Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, înregistrat la 

nr.27122/2013; 
- Avizul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor 

de Date, cu nr.3722187/ 06.02.2013; 
- Prevederile art. 100, 107 si 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 1 si 2 din Ordinul nr. 4040/ 2012 al presedintelui 

Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea listei documentelor 
necesare pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, 
precum si a modalitatii de transmitere a acestora de catre autoritatile si institutiile 
publice si pentru aprobarea modelului-cadru de stat de functii; 

- Prevederile art. III din Ordonanta de Urgenta nr.63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile art. 1, art. 3 si art. 4  din Ordonanta de Urgenta nr. 77/ 2013 
pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice 
locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile 
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor; 
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- Adresa Institutiei Prefectului Judetului Suceava înregistrata la 
nr.17967/C.An./2012; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) , art. 
47 si art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1.-Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Câmpulung Moldovenesc si a institutiilor subordonate, conform anexei 
nr.1. 

 

Art.2.-Se aproba Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Câmpulung Moldovenesc si a institutiilor subordonate, conform anexei 
nr. 2. 

 
Art.3.-Anexele nr. 1- 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
 
Art.4.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 

specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Giosan Mircea 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrila 
 


