ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 253/05.09.2012
privind Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de
specialitate al primarului municipiului Constanţa
Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de ________________.
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive nr.173.481/09.12.2015
prezentată de domnul
viceprimar Decebal Făgădău;
- raportul nr. 170.528/03.12.2015 al Serviciului resurse umane - Direcţia
administraţie publică locală;
- raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică, juridică,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertatilor cetăţeanului;
Având în vedere dispozițiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul
financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului
nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților
publice, emis de Secretariatul General al Guvernului;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a", alin. (3) lit. "b" şi ale art.115
alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală,
republicată;
HOTĂRĂŞTE
ART.1 – Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.
253/05.09.2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul
de specialitate al primarului municipiului Constanţa, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
a) la art.10 din Capitolul I – Dispoziții generale, se completează denumirile
structurilor înființate sau modificate, după cum urmează:
- la pct. 5. Direcția programe și dezvoltare: s-a înființat Biroul dezvoltare și
management proiecte
- la pct. 7. Direcția servicii publice: s-au înființat Serviciul asigurare și
integritate bunuri publice, Serviciul sistematizare rutieră și parcări, Serviciul dotări
urbane, ecarisaj, dezinsecție și deratizare și Serviciul administrativ și tehnicoeconomic
- la pct. 8. Direcția gospodărire comunală: s-a desființat Compartimentul
energetic aflat în subordinea Serviciului tehnico-economic
- la pct. 10. Direcția tehnic achiziții: Biroul tehnic – investiții a devenit
serviciu, iar Compartimentul implementare programe locuințe a devenit birou.
- la pct.11. Direcția urbanism: s-a înființat Biroul strategii urbane
- la pct.12. Direcția administrarea domeniului public și privat: Biroul
administrarea domeniului public și privat a devenit serviciu
- la pct.14. Direcția organizare și informatizare: Biroul informatizare a
devenit serviciu

- la pct.16. Direcția poliția locală: s-a înființat Biroul urmărire și executare
silită amenzi
- se adaugă pct. 22. Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență
energetică, structură înființată în subordinea unui viceprimar
b) la Capitolul II – Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Constanța, se prevăd următoarele atribuții:
- la pct. 5. Direcția programe și dezvoltare: s-a introdus punctul 5.4 ce
conține atribuțiile Biroului dezvoltare și management proiecte
- la pct. 7. Direcția servicii publice: s-a introdus punctul 7.1. Serviciul
sistematizare rutieră și parcări, 7.2. Serviciul dotări urbane, ecarisaj, dezinsecție și
deratizare, 7.3. Serviciul administrativ și tehnico - economic, 7.4. Serviciul
asigurare și integritate bunuri publice
- la pct. 8. Direcția gospodărire comunală: s-a eliminat punctul 8.4.1. ca
urmare a desființării Compartimentului energetic aflat în subordinea Serviciului
tehnico - economic
- la pct. 10. Direcția tehnic achiziții: s-a modificat pct.10.2. ca urmare a
transformării Biroului tehnic – investiții în serviciu, și pct.10.3. ca urmare a
transformării Compartimentului implementare programe locuințe în birou.
- la pct.11. Direcția urbanism: s-a introdus pct. 11.3. ce conține atribuțiile
Biroului strategii urbane
- la pct.12. Direcția administrarea domeniului public și privat: la pct. 12.2
Biroul administrarea domeniului public și privat a devenit serviciu
- la pct.14. Direcția organizare și informatizare: la pct.14.1 Biroul
informatizare a devenit serviciu
- se adaugă pct. 22. cu atribuțiile Biroului infrastructură și rețele urbane.
Eficiență energetică, structură înființată în subordinea unui viceprimar.
ART.2- Celelalte dispoziții cuprinse în H.C.L. nr. 253/05.09.2012 , cu
modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
ART.3- Atribuțiile structurilor din componența Direcției poliția locală vor fi
precizate prin completarea H.C.L. nr. 58/31.03.2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției locale Constanța.
ART.4 – Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local
va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Direcţiei organizare şi
informatizare, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituției prefectului judeţului
Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată

de _____

consilieri din 27

membri.
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