
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOJ 

H O T Ă R Â R E A Nr. 6'0 

Privitoare la : «Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare 
a aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi>> 

Consiliul Local Brezoi, Judelt!ll Vâlcea, î'ntrunit în şedinţă ordinară 
astăzi 25.06.2013, la care participă un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constiruit, 

Văz.înd că prin H.C.L. nr. 27128.03.20 13 domnul consilier Dulcea 
Dumitru Eugen a fost ales preşedinte de şedinţă, 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de catre dl. 
Schell Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comis iilor: 
comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget finanţe, 
admnistrarea domeniului public şi privat al on>şului, servicii şi comerţ, comisia 
pentru administratie publica locala, j uri<lica, apararea ordinii si linistii publice, 
respectarea drepturilor si libe11atilor cetatenilor, comisia pentru amenajarea 
teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
cuus~1 vcu..:;u u1uuutu\:iutdw istvtict! ~i de arh itectura. comisia pentru invatamant, 
sanatate, cultura, protectie sociala, activ·itati sportive s i de agrement, precum şi 
raportul de specialitate nr. 3661/30.05.2013 întocmit de Secretarul orasului, plin 
care se propune aprobarea Reguhlmenrolui de Organizare s i Functionare a 
aparatului de specialitate al Ptimarului Ol'asului Brezoi ; 

Văzând raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de 
secretarul oraşului Brczoi, dat în considerarea situaţiei de fapt re levate de 
raportul de specialitate mai sus menţionat, 

În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 
215/2001 - privind administratia p ublica locala, republicata, cu modil1carile si 
completarile ulterioare , 

• 



.-

.-

.•-

în temeiul art. 36 alin.(2), !it. "a", a lin.(3). !it. "a", art.45, alin.(!) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 2151200!, rcpublicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu unor. de 14 voruri "pentru", 

Adoptă următoarea : 
HOTĂRÂRE: 

Art. !. Se aproba Regulamentul de Organizare s i Functionare al aparatului 
de specialitate al Primantlui orasului Brezoi, astfel cum este prevazut in Anexa 
nr. 1, care face parte integranta din prez.cnta hotarare. 

Art. 2.Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei ho~'lrâri . 

Arr.3. Pe dara intrari i in vigoare a prezentei, HCL nr. J 13/31.08.2006 isi 
inceteaza aplicailitatea. 

Art. 4 : Prezenta hotărâre se va comunica astfel : 
-lnstitu!iei Prefectului-judetul Valcea; 
-Primarului oraşului Bre.zoi ; 
-Compartimentului Relaţii publice în vederea aducerii la 

cunoştinţă publică prin afişare. 

Brezoi la 25 iunie, 2013 

Contrasenmează pcmru legalitate, 
Secretar, 

Sand~a~ 


