
     HOTĂRÂREA nr.232  
 privind revocarea art. 2, art. 3 si art. 4 din H.C.L. nr. 207/2010 şi reorganizarea 

serviciilor din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului municipiului Tulcea 
şi a instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Tulcea 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Jud. Tulcea întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29.09.2010. 
          Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea art. 2, art. 3 si art. 4 din H.C.L. 
nr. 207/2010 şi reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi a Instituţiilor subordonate Consiliului Local,  proiect 
din iniţiativa Primarului, 
 Reţinând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea 
 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

Ţinând seama de încadrarea în numărul maxim de posturi, transmisă de Instituţia 
Prefectului –Judeţul Tulcea, nr.3667/13.07.2010 şi avizul Agenţiei Funcţionarilor 
Publici,  

Luând în considerare  raportul prezentat de Compartimentul Resurse Umane 
înregistrat sub nr .23767/22.09.2010 

În temeiul art.36 ,art.45, alin.1 si 6 şi art.49,alin.1 şi 2 din din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare.      

      
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1  Se revocă prevederile art. 2, art. 3 şi art. 4 din H.C.L. nr. 207/2010 privind 
reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului 
Tulcea si a Instituţiilor subordonate Consiliului Local. 
 Art.2 Se aprobă reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al  
Primarului Municipiului Tulcea şi a Instituţiilor subordonate Consiliului Local, conform  
organigramei prezentate în  anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3   Se aprobă Statul de Personal  pentru aparatul de specialitate al Primarului  
Municipiului Tulcea şi a Instituţiilor subordonate Consiliului Local, conform  anexei  
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4   Celelalte prevederi ale HCL nr.207/2010 rămân neschimbate. 
 Art.5   Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea  prezentei  hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
               Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                            PAVEL Viorica 


