ROMÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din __.11.2017
privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 58/30.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 20349 din 21.10.2017 înaintată de
către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 20350 din 21.10.2017 întocmit de către Direcţia
Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor;
Văzând avizul nr. ___ din __.11.2017 al Comisiei pentru buget-finanţe,
avizul nr. ___ din __.11.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. _____ din __.11.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (3), lit. „b, al art. 45, alin. 1, precum
şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul punctului 27
din anexa nr. 3 a H.C.L. nr. 58 din 30.03.2017, după cum urmează:
 în coloana 7 (nivel studii) se va înlocui „ M ” (studii medii) cu „ S ”
(studii superioare).
Art. 2. Direcţia Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 58 din 30.03.2017 rămân
neschimbate.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: Primarul Municipiului Roman
Nr. 20349 din 21.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 58/30.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
Potrivit art. 36, alin. (3), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001R, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile
legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de
specialitate şi serviciilor publice de interes local.
Prezentul proiect supune aprobării îndreptarea erorii materiale din
cuprinsul punctului 27 din anexa nr. 3 – a H.C.L. nr..58/30.03.2017, în sensul că
nivelul studiilor necesare ocupării postului de „inspector de specialitate treapta
I” este de „studii superioare”, prin similitudine cu ceilaţi inspectori de
specialitate din Statul de funcţii şi conform prevederilor legale, în loc de „studii
medii”, cum în mod greșit s-a menționat.
Faţă de cele expuse rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot
asupra proiectului de hotărâre anexat.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
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Emitent: Direcția Administrația Piețelor, Bazar, Obor
Nr. 20350 din 21.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 58/30.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
Potrivit art. 36, alin. (3), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001R, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile
legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de
specialitate şi serviciilor publice de interes local.
Prezentul proiect supune aprobării îndreptarea erorii strecurate în
cuprinsul anexei nr. 3 - pct. 27 din H.C.L. nr. 58/30.03.2017, în sensul că nivelul
studiilor necesare ocupării postului de „inspector de specialitate treapta I” este
de „studii superioare”, prin similitudine cu ceilaţi inspectori de specialitate din
Statul de funcţii şi conform prevederilor legale, în loc de „studii medii”, cum în
mod greșit s-a menționat.
Modificările propuse nu influenţează numărul de personal aprobat
anterior.
Faţă de cele expuse apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de
hotărâre, sens în care îl avizăm favorabil.

Director D. A.P. B.O.,
Doiniţa MAFTEI

