
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

Apar;
HOTARARE

privind stabilirea unor masuri fmanciare Ia nivelul
al Primarului Municipiului Campina, precum si

publice/serviciile publice cu sau fara persona
subordonate autoritatii publice

irame

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.603/21
ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul Municipiului Camp
stabilirea unor masuri fmanciare la nivelul Aparatului de sp
Municipiului Campina, precum si pentru institutiiIe public$/s
fara personalitatejuridica subordonate autoritatii publice;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.625/22 februarie 20 9,

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.634/22 februarie 20^9,

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliblu

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, prog
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consilmlu
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juri
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s

- avizul secretarului Municipiului Campina, inreg
22 februarie 2019;

^

In conformitate cu prevederile art.3, alin.(l) si art.(>, 1
nr.l53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

^

In raport de prevederile art.36, alin.(2), lit."a" si clin
nr.215/2001 privind administratia publica locala, re ut
completata.

,̂

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu drt.j
nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, re ut
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adop

Art.l.(l) - Aproba suspendarea, pentru intreg ar
orice modalitate a posturilor vacante sau temporar
specialitate al Primarului Municipiului Campina si al insti
publice cu sau fara personalitate juridica subordo
subventionate de la bugetul local.

it:

tului despeciahfene
institutiiIe

e juridica

:bruarie 2019 a d-lui
ia, prin care propune
ialitate al Primarului

rviciile publice cu sau

ta

ul
aa ite

promovat de Directia

promovat de Directia

local al Municipiului
fmantare europeana,

local al Municipiului
ic, relatii cu publicul,
a.m.d.;
strat sub nr.68.635/

,"h" din Legea cadru
3ublice;
(3), lit."b" din Legea
icata, modificata si

5, alin.(l) din Legea
icata, modificata si

rezenta hotarare.

2019, a ocuparii prin
din Aparatul de

uti lor publice/serviciilor
atd autoritatii publice,



(2) - Masura suspendarii nu se aplica pentru
fost demarate procedurile de organizare a concursurilor ar
hotarari, precum si pentru posturile unice vacantate in curs

Art.2.(l) - Aproba suspendarea, cel putin, pana 1;
local, a ocuparii posturilor vacante a asistentilor personali.

(2) - In termen de 45 de zile de la data ap
Municipiului Campina, in functie de resursele fmanciare,
supune reanalizarii Consiliului local.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prah
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Direc^iei economice;
- Compartimentului resurse umane.
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Pre$edinte de $edin|a,
Consilier,

d-na Lupu Liv|a jr.Blo

Campina, 26 februarie 2019
Nr.21
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