
        R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 
 

 

HOTĂRÂRE NR. 434/26.11.2015 

cu privire la modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta 

 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2015, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

 Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul Orasului Navodari, raportul 

compartimentului de specialitate, nota de fundamentare, avizele comisiilor de specialitate; 

 Având în vedere prevederile art. 61 alin. 3, 4 şi 5, art. 63 alin. l lit. "d" şi art. 63 alin. 5 lit. „a” 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Avizul Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 44113/2015; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2) cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, (r), 

actualizata cu modificările si completările ulterioare, Ordinul comun nr. 234/2698/2011 privind 

revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute in tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenta a 

Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum si pentru stabilirea unor masuri Financiare, Adresei Instituţiei Prefectului Judeţului 

Constanta nr. 36161/12.08.2015, Legii politiei locale nr. 155/2010 si a HG nr. 1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcţionare a politiei locale, Hotărârii de Guvern 

nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcţionare a creselor si a altor unităţi 

de educaţie timpurie anteprescolara, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 448/2006 

privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificările si 

completările ulterioare 

 In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „b”, art. 45 alin. 1, precum si art. 115 

alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 ARTICOLUL 1 – Se aproba organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Năvodari, modificate conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotarare;  



 

 

 

ARTICOLUL 2 – Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare; 

 ARTICOLUL 3 – Incepând cu data adoptării prezentei hotarari încetează aplicabilitatea 

prevederilor celorlalte Hotărâri ale Consiliului Local de modificare a organigramei şi statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Năvodari; 

ARTICOLUL 4 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Biroului 

Resurse Umane. 

. 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN 
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