
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                                                              
 HOTĂRÂRE 

 pentru modificarea  Statului de funcţii  
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca 

 şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judetul Suceava, aprobat prin 
H.C.L. nr. 32/2010 şi modificat prin H.C.L. Solca nr. 46/2011 

 
 
 Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive prezentată de către d-nul Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul  
oraşului Solca,  înregistrată sub nr. 4826  din 30.12.2011; 

- Raportul de specialitate al compartimentului buget - contabilitate din cadrul Primăriei  
oraşului Solca, înregistrat sub nr. 4827 din 30.12.2011; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de  
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism 
în cadrul Consiliului local al oraşului Solca; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,  
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local al oraşului Solca; 

- prevederile Legii – Cadru nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit  
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.64 şi art. 107 alin.(2)  din Legea nr.188/1999, privind Statutul  
funcţionarilor publici, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea carierei funcţionarilor publici cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.36, alin (2), lit.a), alin.(3), lit.b) şi art.45, alin.(1) din Legea  nr.215/2001 a  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, judeţul Suceava şi 
a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca aprobat prin HCL 32/2010 ( anexa nr. 2) şi 
modificat prin H.C.L. Solca nr.46/2011 , se modifică şi se înlocuieşte cu anexa alăturată, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. Primarul oraşului Solca, prin compartimentul buget-contabilitate din cadrul aparatului  de 
specialitate primarului, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 
 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 

Stefan Lucan 
CONTRASEMNEAZĂ, 
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