
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ã R Â R E A  

 
Nr. 29 din 28.02.2011 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 pentru aprobarea funcţiilor 

publice, a organigramei, statelor de funcţii  pentru aparatul de specialitate 

şi serviciile publice de interes local subordonate 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 2520 din 02.02.2011 iniţiată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 2521 din 02.02.2011 întocmit de Biroul Resurse Umane; 

 Văzând avizul favorabil nr. 14 din 28.02.2011 al comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 33 din 28.02.2011 al comisiei juridice, precum şi  

avizul de legalitate nr. 4792 din 28.02.2011 dat de Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere avizul favorabil  nr. 874565/2011 al Agenţieia Nationale a 

Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului municipiului Roman şi din cadrul serviciilor publice subordonate 

consiliului local al municipiului Roman, judeţul Neamţ, precum şi pentru 

asimilarea funcţiilor şi salariilor de bază ale personalului încadrat în funcţii  publice  

specifice cu funcţiile publice generale; 

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

 În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act 

normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă funcţiile publice, statul de funcţii, organigrama şi 

numărul de posturi ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman şi serviciilor publice de interes local subordonate, conform anexelor nr. 

1-4  la prezenta hotătâre.  
 

 Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului. 

 

  Preşedinte de şedinţă                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           Consilier,                                              Secretarul Municipiului Roman,  

      Aurelian JORA                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 


