
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea organigramei si a statului de func{ii aI

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.212/25 noiembrie 2015 a d-lui ing.Tiseanu Horia

- Lauren{iu - Primarul municipiului Campina, prin care propune modificarea si
completarea organigramei si a statului de func{ii al Aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Campina, aprobata prin H.C.L. nr.91/27 august 2015;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios -
Compartiment resurse umane;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii $i comer$, $.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea $i

completarea Legii nr.273/2006 privind finan{ele publice locale, precum $i pentru
stabilirea unor masuri fmanciare;

Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b" $i art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

!n temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si completarea organigramei si a statului de
funcJii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Campina, aprobata
prin H.C.L. nr.91/27 august 2015, in sensul suplimentarii cu un post contractual de
referent in cadrul Compartimentului de informare turistica.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Serviciului juridic, contencios;

umane;

Pre$edinte de sedinm, c/ /iySjj/ <, | Contrasemneaza,
Consilier, C(M |1 Secretar,

dl. Pitigoi Ioan ̂ 4^J^>S-V /̂ J^- Moldoveanu Paul
J *(nnof
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.64.212/25 noiembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul municipiului Campina,
in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func^ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind modificarea
si completarea organigramei si a statului de func{ii al Aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Campina, aprobata prin H.C.L. nr.91/27 august
2015.

Urmare a obligatiilor impuse prin contractul de fmantare nerambursabila a
Centrului National de Informare si Promovare Turistica Campina, UAT Campina va
asigura functionarea obiectivului de investitii prin angajarea de personal care il va
deservi.

Mentionez ca la data de 29 decembrie 2015 acest compartiment trebuie sa fie
functional, fiind data de fmalizare a implementarii proiectului, si pentru a atinge
indicatorii prevazuti in contract, este obligatoriu ca in organigrama primariei sa
figureze si sa fie ocupate prin orice modalitate prevazuta de lege doua posturi
stipulate in contract respectiv agent de turism si ghid turistic.

Unul dintre posturi, respectiv agent de turism, a fost aprobat deja de Consiliul
local in sedinta ordinara din august 2015, la initiativa mea si este in procedura de
recrutare.

Necesitatea prevederii in organigrama si ocuparii celui de al doilea post,
respectiv ghid turistic, pana la data de 29 dec.2015, rezulta din referatul
nr.27.609/10.11.2015 a managerului de proiect d-na Gabriela Barbu.

Avand in vedere cele de mai sus, propun suplimentarea in regim de urgenta a
organigramei $i a statului de funcJii al Aparatului de Specialitate al Primarului
municipiului Campina cu un post de natura contractuala de referent (ghid turistic) a
Compartimentului de informare turistica.

Fac precizarea ca prin aceasta suplimentare nu se depaseste numarul de
personal stabilit la nivel de UAT conform OUG nr.63/2010.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea $i completarea

Legii nr.273/2006 privind fman^ele publice locale, precum ^i pentru stabilirea unor
masuri flnanciare;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b", art.45, alin.(l) si art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica locala,
republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu FtaVia - Lauren|iu
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