
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.125/2020
privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei

Direcției de Asistență Socială Petroșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.143/01.07.2020 şi Referatul de aprobare

nr.143/01.07.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi,
prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Direcției de
Asistență Socială Petroșani ca urmare a transformării unor funcții publice de execuție vacante;

Văzând raportul Direcţiei de Asistenţă Socială nr.9/1949/01.07.2020, raportul Biroului Juridic,
Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie Publică Locală nr.8749/01.07.2020, precum şi avizul
comisiei juridice nr.491/2020, avizul comisiei pentru buget nr.497/2020, avizul comisiei pentru
servicii publice nr.503/2020, avizul comisiei pentru urbanism nr.509/2020, avizul comisiei pentru
sănătate nr. 512/2020, avizul comisiei pentru cultură nr.514/2020, avizul comisiei pentru minorităţi nr.
516/2020;

În conformitate cu prevederile art. 405, 407 și 409 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, ale art.3, alin.2, art.42, alin.4 și art.80 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.2, lit ,a, alin.3, lit. c, art.139, alin.1, art.196, alin.1,
lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă statul de funcții și organigrama Direcției de Asistență Socială Petroșani,

conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din hotărâre.
Art.2 Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul și în

condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

Art.3 Hotărârea se comunică Primarului municipiului Petroșani, Direcției de Asistenţă
Socială Petroşani, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Hunedoara.

Petroşani, 06.07.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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