
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. 79 din 19.07.2013 

 
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statului de 

funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate şi 

serviciile publice subordonate în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 

asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 

numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi 

autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 10610 din 15.07.2013 iniţiată de  către Primarul 

municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 10611 din 15.07.2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 

Salarizare; 

 - avizul favorabil nr. 36 din 19.07.2013 al comisiei buget-finanţe, avizul 

favorabil nr. 80 din 19.07.2013 comisiei juridice, precum şi  avizul de legalitate 

nr. 10930 din 19.07.2013 dat de Secretarul municipiului Roman; 

- avizul favorabil nr. 25796 din 16.07.2013 privind stabilirea funcţiilor 

publice din cadrul Primăriei municipiului Roman, emis de către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici; 

- avizul favorabil privind organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei 

Locale de Evidenţă a Persoanelor emis de D.E.P.A.B.D.; 

- 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 art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

numărul de posturi aferent anului 2013 pentru aparatul de specialitate al 



Primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local 

subordonate, conform anexelor nr. 1 - 13 la prezenta hotărâre.  
 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 9 din 

31.01.2012 cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.  
 

 Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului. 
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