
ROMANIA
JUDETUI, SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
SECRETAR
NR.63g0 din l8.l1.2019

ANUNT

in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind
transparenta decizionala in administralia publicb, republicata, vd aducem la
cunogtinla publicA, as6zi, 18.11.2019, a Proiectului de hotirere privind
modificarea statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului ora$ului Solca $i a unitililor subordonate Consiliului Local
al oragului Solca, judetul Suceava, aprobat prin HCL nr.42131.07.2013,
cu modificirile ulterioare.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare,
cu privire la proiectul de hotdrare sus-menlionat, se vor face in scris pdnd cel
tdrziu la data de 16 decembrie 2019, propuneri ce se vor inregistra la
Registratum Primdriei oraEului Solca qi care pot fi luate in considerare de
cStre comisiile de specialitate, respectiv de plenul Consiliului local al
oragului Solca, ce vor lua in dezbatere proiectul de hot6rare amintit.

Afisdm aldturat proiectul de hotdr6.re gi referatul de aprobare a
iniliatorului.
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ROM,A.NIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAI,

. -proiect_
Inregistrat sub nr.6l78 din 05.11.2019

HOTARARE
privind modilicarea statului dc funclii

din cadnti aparatrLlui de specialitate ai Prinarului oragului Solca 9i a unit,1!ilor subordonate Consiliului
Local al ora$ului Solca,.judctul Sucea\,a, aprobal prin HCL ru. ,12/31.07.2013.

cu modificarile ulierioare

Consiliul 1ocal al oraqului Solca. judelul Suceavai
Avand in redere:

- Referatul de aprobare prczcntat de carrc d-nul Cornel lril'an Tehariuc. primarul
oragului Solca, iffegistratd sub nr. 6166 din05 11.2019:

- Raportul de spccialitate al biroului buget coit.rbilitatc. resurse umane. impozite li
ta\e, din cadrul Primdriei oraqului Solca. inregistrat sub n1..6168 din05.11.20191

- arizrrl DfI \BIt Bu,cure ti inr(gi.l-r ..rnr..... ........J,r .. ...
- Raportul de avizarc al Comisiei pentfll administralie publicA localA, juddicd si de

disciplind, apararea ordinii 9i liri;tii publicc, a dr.epturilor cetAlenilor. irme.ajarea leritoriului Si
urbanism irr cadrul Consiliului local al ora;ului Solca;

- Raportul de avizare al Comisiei pcntrll programe de dczvoltare cconomico-sociald.
bugct, inanle, administrarea domeniului pubLic 5i pr.ivat al ora$ului. agriculturA. gospocldrie cornunala,
proteclia mediului \ji turism din cadrul Consiliului local al orasrLlui Solca;

In conlormitate cu prevederile:
- H.G. r'rr. 61 1/2008 pentru aprobarea Normelor privind organjzarca $i dezvoltarca

carierei-funclionarilor publici, trrodificata li conrplctate cu modilicarile ullerioarc:
In remeiul arL. 129 alin. (2) lir.a) si alin. (l) lit.c). a 139 atin. (10, art.l,10. arr.196 alin. (t) lit a)

Jin OUe j- 26 o pr ':nJ !'-.' " . drrn .r'r':r:

HOTARASTE:

Afi.1 Se aprobd modificarea statului de flulclii din cadrul aparatului de spccialitate al prinarului

ora;ului Solca, judelul Suceava, si a unitililor subordoraLe Consiliului Local a1 ora;u1ui Solca. conlbrm

anexei. carc 1'ace parte integranta din prezenta hotatrare.

Art.2 Primi ul ora;u1ui Solca. pr.in biroUl bugct-contabilitate, rcsurse u]1lanc. jmpozite 
$i taxc

locale. din cadml aparatului dc specialitate primarului, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei

INITIATOR,

C(J rnlE{rif:r n Ichd n i uc

VN

AVIZAT PTIt. I,EGALITATE.

p. Secretar grneral orasului Solca,

Jotl

Solca, 05 noicmbrie 2019

Anqqlica Bah:rnt*
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ROMANIA
JUDETUI- SLJCEAVA
oRA$Ur_ SOLCA
PRIMAR
Nr. 6166 din 05.1 1. 2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotdrire privincl modilicarea statului de lunclii

din cadrul aparaLului dc spcclalitate al Primarullti ora$ului Solca Si a uiitA or sLrbordonate Consiliului
Local al orafL ui Solca. judetul Suoeava, aprobar pdn HCL nr. 42ll 1 .07.2013,

cu modificarile ulterioare

Doamncl.rr ;i Jomr ilor cnnsilier'.

Dupa cunr bine stiti. prin HCL w. 12131-01.2A13 s-a aprobat Organigr.ura si Statul de iunctii
din cadtul apiualului de speciaLitate al Primarului oragului Solca ii a unitalilor subordonate Consiliului
Loca.l al oraqului Solca, judetul Suceava, cu modificarile si complelarile ultedoare.

Avand in vedere faptul ca in uldma perioada, un saiariat din cadrul SpCLEp SOLCA intampina
unelc probleme de sanatate, fiind in concediu medical o pcrioada mai lunga de timp, pentru a
preintimpina unele deficiente de organizare si 1'unctionire, dat fiil]d volumul ridicat de documente de
lntocmit in vederea elibcrarii ca ilor de identitate, precurn si pe linie de starc civila, iar penrru
deslasurarea in bune conditii a acestor activitati. nef'rind posibilitatea dclegarii altor funclionari din
cadrul aparalului de specialitate al primarului orasului Solca, sc impLlnc scoaterea la concur-s a unui
post vacant in cadrul acestui sen,iciu, din cele 2 posluri vacante existente, respectiv dc consiliei
principal si consilier superior-

Vcchinea in specialitatea studiilor superioarc de lunga durata, de 5 ani, respectiv 7 ani.
vcciime impusa de gradul posturilor vacante. face ca recmtarea personalului pentrLr ocupatea unui
post vacant, sa fie mai greu rcalizabila.

Pentru a acorda o sansa tinerilor absolventi de a ocupa o f'unctle publica in administralia
publica, f'ara vcchime, se impune modificarea statlllLri dc lirnctii. in sensul transtbrmarii postrLlui vacanl
de nivel superior, consilier pfincipal, intr-unul dc nivel inferior, respcctiv debutant.

In contjnuare. doamnelor gi domnilor consilieri, permiteli-mi se prezint proiectul de holerare pe
carc l-am initiat, cu rugdmintea ca dvs. si-l luali in dezbatete in vederea adoptirii.

INITIATOR.
PRIM,dR

CORNEL TRIFAN



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA

PRJMARJA

Biroul buget-contabilitate, resurse unane, impozite sitaxe locale

Nr. 6168 din05.l1.20lS

RAPORT
la Proiectul de hotarare privind modilicarea sta lui de tilnclii

din cadrul aparatului de specia.litate al Primarului ora$ului solca ii a unitililor subordonate consiliului
Local al oraqului Solca,judetul Suceava, aprobar prin HCL nr. 42131.07.2013. cu modificarile

ulterloare

Biroul buget-contabiiitate, resuse umane, impozite si taxe locale, analizand, proiectul

de hotirdre !i expunerea de motive a iniliarorului, constau cd acesta respectd prevederile legale,

respectiv H.G. m.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind orgalizarca $i dezvoltarea caderei

funclionarilor publici, modifiqata $i completatd cu modiflctuile ulterioare, cu modificarile ti
completdrile ulte oare, motiv pentru caLe rccomand prenurui cons iurui locar sd ia in dezbatere

in fonua prezentata de citre iniliator, in vederea adopurii.

Consilicr Resurse umane- salarizare,

Lidia Bicu
/2.'-


