
HOTÃRÂREA Nr. 178
privind reorganizarea unor structuri de subordonare localã, precum si a personalului aferent

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:
vãzând Expunerea de motive a Primarului si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Relatii cu Publicul

al Primãriei Municipiului Ploiesti, prin care se propune modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu al
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,  în  sensul preluãrii activitãtii de  administrare  a  patrimoniului public  si privat  al
municipiului în cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti precum si a personalului Directiei de Patrimoniu de la Serviciul Public
Finante Locale si Administrarea Patrimoniului;

având în vedere  prevederile  art.  3 alin.  4,  art.  4  si art.  6 din Legea  nr.  213/1998, cu completãrile  si modificãrile
ulterioare, cu privire la proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. e  din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003, cu completãrile si
modificãrile ulterioare, cu privire la finantele publice locale, care reglementeazã competentele si responsabilitãtile autoritãtilor
administratiei publice locale în ceea ce priveste administrarea eficientã a bunurilor din proprietatea publicã si privatã a unitãtii
administrativ-teritoriale;

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. e coroborat cu lit. f din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publicã localã cu
modificãrile si completãrile ulterioare,

H O T Ã R Ã S T E:

Art. 1 Aprobã preluarea activitãtii de administrare a  patrimoniului public  si privat al municipiului în cadrul
aparatului propriu al consiliului local, precum si a personalului Directiei de Patrimoniu de la Serviciul
Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului.
Consiliul  Local al  Municipiului Ploiesti  se  substituie  în  toate  drepturile  si  obligatiile  ce  derivã  din
activitatea preluatã.

Art. 2 Aprobã  modificarea  si  completarea  organigramei,  numãrului  de  personal  si  statului  de functii  al
aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,  conform anexelor 1 si 2 la  prezenta
hotãrâre, precum si cele ale Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, conform anexelor 3 si 4, care fac
parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Stabileste ca serviciul public din cadrul cãruia se preia activitatea de administrare  a patrimoniului va
purta denumirea de Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

Art. 4 Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Local si al Serviciului
Public Finante Locale Ploiesti se modificã si completeazã corespunzãtor.

Art. 5 Corespunzãtor art. 1 din prezenta se diminuezã bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public
Finante  Locale  cu suma  de 111.000 lei si se  majoreazã  bugetul local cu aceeasi sumã  necesarã
finantãrii cheltuielilor de personal.

Art. 6 Se trece în patrimoniul privat al municipiului si în folosinta aparatului propriu al Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, autoturismul cu numãrul de înmatriculare PH-07-PMP.

Art. 7 Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu data de 1 noiembrie 2005.
Art. 8 Directia Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Directia Economicã din Primãria Municipiului Ploiesti

precum si Serviciul Public Finante Locale Ploiesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 octombrie 2005

Presedinte de sedintã,
Augustin Mitu

Contrasemneazã,
Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu
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