
RO MANIA 

JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Hotararea nr ... „proiect 

Privitoare la : « Aprobarea organigramei si statului de functii ale 
Serviciului Comunitar de Transport Public Local Brezoi» 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, întrunit sedinta ordinara astazi 
31.03.2022 la care participa un nr. de „ „. consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.93/22.12.2022 domnul consilier local 
Dumitrescu Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.5 din 20.01.2023 prezentat de 
catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 
de specialitate, precum si raportul de specialitate nr. 6 din 20.01.2023 întocmit 
de Compartimentul Resurse Umane, prin care se propune aprobarea 
organigramei si ştatului de funcţii ale Serviciului Comunitar de Transport 
Public Local Brezoi . 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2 lit.(a) si alin.3 , lit.(c), art. 
538 si art.540 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.196 
alin.(1) lit.a), din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 
14 voturi „pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOT ARARE: 

Art.1. Se aproba organigrama si statul de functii ale Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local Brezoi 

Art.2. Organigrama si statul de functii sunt cuprinse in anexele ce fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea art. 4 din 
H.C.L. nr.19/25.02.2021. 

Art.4. - Primarul oraşului Brezoi va urmări aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.5. -Prezenta hotărâre se publica in conditiile legii s1 se comunica, 
astfel: 

- Institutiei Prefectului-Judetul Valcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 

- Serviciului Comunitar de Transport Public Local Brezoi. 

Initiator, 
PRIMAR, Scrrt 
Intocmit, 

Brezoi, la 03.02.2022 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae S~~ J( 

Compartiment Resurse Umane 
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PRIMĂRIA ORAŞ BREZOI 
JUDEŢUL VÂLCEA 
NR.5/20.01.2023 

REFE RA TdeAP ROBARE 

Privitor la: Aprobarea organigramei si ştatului de funcţii ale Serviciului Public de Gospodarie 
Comunala Brezoi 

Ţinând cont de prevederile art.129, alin.2 lit.(a) si alin.3, lit.(c), art. 538 si art.540 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codu I administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum 
şi de prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Avand in vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare. 

Se propune aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public de 
Gospodarie Comunala Brezoi pentru anul 2023, conform anexei nr. I si 2 care fac parte 
integranta din acest referat de aprobare. 

Fata de cele prezentate propun Consiliului Local Brezoi adoptarea proiectului de hotarare 
in forma prezentata. 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.6/20.01.2023 

Raport de specialitate 
Privitor la: Aprobarea organigramei si ştatului de funcţii ale Serviciului Public de Gospodarie 

Comunala Brezoi 

Ţinând cont de prevederile art.129, alin.2 lit.(a) si alin.3, lit.(c), art. 538 si art.540 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum 
şi de prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

A vand în vedere prevederile OUG nr.63/20 IO pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare. 

Se propune aprobarea organigramei sistatului de functii ale Serviciului Public de 
Gospodarie Comunala Brezoi pentru anul 2023, conform anexei nr. I si 2 care fac parte 
integranta din acest referat de aprobare. 

Fata de cele prezentate propun Consiliului Local Brezoi adoptarea proiectului de hotarare 
în forma prezentata. 

Referent, 
Chirtoc Maria 
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Anexa nr.2 

Statul de functii al Serviciului Public de Gospodarie Comunala Brezoi 

Functia contractuala 
Treapta Nr. Numele, prenumele/ vacant, 

crt. temporar vacant 
Structura de Gradatia profesionala/ Nivelul studiilor 

conducere de executie 
grad 

1.vac<Jnt Sef Serviciu s . .· 1 "" -· 
Compartiment Iluminat public 

muncitor 
2 vacant calificat( electrician I G 

Compartiment spatii verzi 

3 vacant administrator 2 I M 

4 ocupat muncitor necalificat 2 I G 

5 ocupat muncitor necalificat 5 I G 

6 ocupat muncitorcalificat 4 IV G 

7 ocupat muncitor necalificat 3 I G 

muncitor 
calificat(peisagist 

B ocupat floricultor) 5 I G 

g ocupat muncitor necalificat 2 I G 

Compartiemnt salubrizare stradala 

10 ocupat muncitor calificat 5 IV G 

muncitor calificat(agent 
dezinfectie, deratizare, 

11 vacant dezinsectie 3 IV G 

12 ocupat muncitor necalificat 5 I G 

13 ocupat muncitor necalificat 2 I G 

14 ocupat muncitor necalificat 2 I G 

15 ocupat muncitor necalificat 2 I G 

Referent, 

jiCZia 


