
 

       ROMANIA  

 JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL GALATI 

 CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E A    nr. 521 

din 20 11 2003 
 

privind: modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.127/2001 referitoare la aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. 
Spiridon” Galaţi 

  Consiliul local al municipiului Galaţi; 
INITIATOR: Primarul municipiului Galaţi 

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
  Având în vedere raportul de specialitate nr. 91 244/11 11 2003; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
  Având în vedere prevederile art. 20, alin. 3 din Legea nr. 21/1993 a bugetului de 
stat; 
  Având în vedere prevederile HG nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei 
pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor individuale şi de aplicare a criteriilor 
de stabilire a salariilor de bază între limite; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii 
de demnitate publică, 

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statulul funcţionarilor  
publici, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
 

H O T A R A S T E 
 

 Art. I – Se aprobă modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.127/2001,care 
va avea următorul cuprins: 

“Art.1 – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Căminul pentru persoane  
vârstnice “Sf. Spiridon” Galaţi,  conform anexelor   1 şi 2  care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 
  Art.II -  Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentei hotărâri. 
  Art.III- Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă 
Prisecaru Constantin 

 
Contrasemnează 

                                             Secretarul municipiului Galaţi 
                                                                                        Grigore Matei 
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