
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

2J proiect Hotarare nr. ....... 

Privitoare la : «Modificarea ştatului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Brezoi» 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit sedinta ordinara 
astazi .................... , la care participa un nr. de .. .. .. .. .. .... consilieri din 
totalul de 15 din cati este consliluil, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.99/17.12.2020 domnul consilier i\tanasescu 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr .............. prezentat de catre 
dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intocmit de 
Compartimentul Resurse Umane, prin care se propune modificarea ştatului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi . 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 153n017 privincl solorizoreo 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cu prevederile art.409, alin.(l ), alin.(3), lit.b) din OUG nr.57 /2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art. 129, alin.(2) lit.a) alin.(3) lit.c) coroborat cu art.l96 
alin.(l) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 
14 voturi pentru" 

" ' 
Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.l. Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Brezoi, astfel: 

-Se transforma postul aferent functiei publice de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant din cadrul Comp. Protectie civila in postul aferent 
functiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent. 

Art.2. Statul de functii modificat conform prevederilor art.l este cuprins 
in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Primarul oraşului Brezoi va urmări aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.4 -Prezenta hotărâre se publica in conditiile legii s1 se comumca, 
astfel: 

-Institutiei Prefectului-Judetul Valcea; 
-Primarului oraşului Brezoi; 
-Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 

Brezoi, la .................... , 

Initiator 
PRIMAR 

Robert-Adrian Schell 
1 

d 

Avizeaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t., 

Nicolae sa;!~ 

Intocmit: n. \~ 
Inspector Efrim Maria ............ ~.""~~ .................... . 
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