
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru respingerea proiectului de hotir6re privind modificarea organigramei si a statului de funcfii

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraqului Solca qi a uniiaflor subordonate Consiliului
Local al oragului Solca, judetul Suceava, aprobat prin HCL w. 42131.07.2013,

cu modificarile qi completdrile ulterioare

Consiliul local al oraqului Solca, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:

- Expunerea de motive prezentatd" de c6tre d-nul Cornel-Trifan f,ehaniuc, primarul
oraqului Solca, inregistratd sub nr.3535 din28.06.2016;

- Raportul de specialitate al biroului buget - contabilitate, resurse umane, impozite qi
taxe, din cadrul Primrriei oraqului Solca, inregistrat sub nr.3544 din2g.06.2Ol6;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administralie publicalosald, juridic6 qi de
disciplin[, apdrarca ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor cet[]enilor, amenajarea teritorirt,ri qi
urbanism in cadrul Consiliului local al oragului Solca;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget, finante, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agricultur6, gospodlrie comunal6,
protectia mediului qi turism din cadrul consiliului local al oragului SolCa;

- adresa Instituliei Prefectului inregistratd cu nr. 2574105.04.2016, prin care ni se
comunicd numdrul maxim de posturi la nivelul UAT Solca;

- prevederile art.l}7 alin (2) lit b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcfionarilor
publici, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

- prevederile art.66 din Legea w.21512001 privind administrafia public6 local6,
republicatS, cu modificdrile qi completlrile ulterioare,

in temeiul att.36 alin. (3) tit. tU) si art.45 alin. (1) din Legea nr.21512001 a administraliei
publice locale, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

TIOTARA$TE:

Articol unic. Se respinge proiectul de hotdrdre privind modificarea organigramei si a statului
de func{ii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraqului Solca gi a unitalilor subordonate
Consiliului Local al oraqului Solca, judetul Suceava, aprobat prin HCL nr. +itZt.Ol.ZO13, cu
modificarile qi completlrile ulterioare

CONTMSEMNEAZA,
Marian Lungu

Secretarul oragului Solca,

Solca, 27 iulie 2016
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