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                                             HOTĂRÂREA NR. 156  DIN  18.11.2009 

PRIVIND  APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI  ORGANIGRAMA   APARATULUI  
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI DIN CADRUL  PRIMARIEI ORASULUI SANTANA  

PENTRU  ANUL 2009 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 
Având în vedere : 

-    Expunerea de motive  a Primarului Orasului Santana, Enache Viorel; 
-    Referat de specialitate Vuiciu Codruta - referent resurse umane; 
-    Prevederile art. 66 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-    Prevederile O.U.G. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi 

pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria 
prefectului şi cabinetul alesului local;  

-    Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a, alin. (3) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală , republicata 

 În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicata 
HOTARASTE 

 Art. 1 -  Se aproba statul de functii si organigrama Aparatului de specialitate al primarului din 
cadrul Primariei orasului Santana  pentru anul 2009,  prin reducerea unui post la compartimentul 
Cabinet Primar si modificarea statului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al 
primarului orasului Santana in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se  incredinteaza primarul orasului 
Santana , domnul Enache Viorel. 
 Art. 3  -  Prezenta se comunică : 
- Institutia Prefectului-Directia Controlului Legalitatii Actelor , Juridic, Relatii Publice si 

Secretariat – Compartimentul Legalitatii Actelor si Contencios 
- Serviciul resurse umane din cadrul primariei orasului Santana  
- Persoane fizice si juridice prin afisaj , 
- Primarul orasului  Santana. 
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