
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  URZICENI 

 
                                                    

HOTARARE 
 
privind aprobarea  statelor de functii din cadrul institutiilor si serviciilor subordonate 

Consiliului local Urziceni pentru anul 2007 
   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI, JUDETUL IALOMITA, 
                      
         Avand in vedere : 

- prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr.215/2001, 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.154/1999 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei a Guvernului nr. 3/2006 privind reglementarea drepturilor  

salariale si altor drepturi ale  personalului contractual; 
- raportul primarului inregistrat sub nr. 1758/25.01.2007; 
- avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica.  
 

        In temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 
                                                     

HOTARASTE : 
 

Art. 1. Se aproba statul de functii pentru personalul din cadrul Casei de Cultura 
conform anexelor nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotatare. 
         

Art. 2. Se aproba statul de functii pentru personalul contractual din cadrul activitatii 
Sala de sport, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art. 3. Se aproba statul de functii pentru personalul din cadrul activitatii 
extrabugetare Piata si obor, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
     

Art. 4. Se aproba statul de functii pentru asistenti personali conform anexei nr. 4, care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
             Art. 5. Se aproba statul de functii pentru personalul din cadrul activitatilor zone verzi 
si salubritate,  conform anexelor nr. 5 şi nr. 6, care fac parte integranta din prezenta hotatare. 

 
Art. 6. Se aproba statul de functii pentru personalul din cadrul activitatii 

extrabugetara ,,Servicii publice administrare cimitir” conform anexei nr. 7, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 7. Primarul, Serviciul Buget, programe, prognoze, contabilitate si 

Compartimentul resurse umane vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                      CONTRASEMNEAZA , 
                                                                                                            SECRETAR 
                                                                                                         ANDREI  CRISTINA   
 
              

URZICENI, 31 ianuarie 2007 

    NR . ________  



JUDETUL  IALOMITA 

PRIMARIA  MUN. URZICENI 

NR.  1758/25.01.2007        

 

 

 

REFERAT 

La proiectul de hotarare privind aprobarea statelor de functii din cadrul institutiilor si 

serviciilor subordonate Consiliului local Urziceni pentru anul 2007 

 

 Avand in vedere: 

- prevederile art. 38 alin (2) din Legea nr.215/2001, administratia publica locala; 
- prevederile Legii nr.154/1999 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei a Guvernului nr. 3/2006 privind reglementarea drepturilor  

salariale si altor drepturi ale  personalului contractual, aprobata si modificata prin Legea nr. 
323/2006; 
 
propun aprobarea statelor de functii din cadrul institutiilor si serviciilor subordonate 
Consiliului local Urziceni pentru anul 2007, avand in vedere ca fata de anul trecut nu sunt 
modificari esentiale. 
 
Apar modificari ale statului de functii la Casa de cultura in structura functiei intrucat 
personalul poate fi promovat in functie. 
La statul de functii ale asistentilor personali, numarul s-a modificat cu un numar de 13 
posturi, iar la indemnizatii cu un numar de 18 indemnizatii. 

 
 

PRIMAR, 
SAVA  CONSTANTIN 

 


