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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al

Primarului oraşului Valea lui Mihai

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare nr. 870/20 februarie 2017 prin care Primarul

Oraşului Valea lui Mihai, propune aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al
aparatului de specialitate propriu,

- Raportul de specialitate nr. 869/20 februarie 2017 privind fundamentarea
Proiectului de hotărâre,

- prevederile art.107 alin.(2) și ale art.112 alin.(1) din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ,

În baza art.36, alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b, ale art.45 şi art.115 alin.(1) lit. b
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Valea  lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar
Local de  Evidență a Persoanelor al orașului Valea lui Mihai conform Anexei nr.1 și
nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei sub formă de hotărâre se
încredințează compartimentul resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului
orașului Valea lui Mihai.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – Județul Bihor
 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai
 Compartimentul resurse umane din aparatul de specialitate al

Primarului Oraşului Valea lui Mihai
 se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
 la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Boda Brigitta

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.18 din 28 februarie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


