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   HOTĂRÂREA  nr. 15 

 
privind : aprobarea numarului de personal, a organigramei si statului 

de functii pentru Aparatul de specialitate  al Primarului comunei Podgoria 

 
 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
EXTRAORDINARA   in data de 24.05.2019; 
        Avand in vedere:  

-expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria inregistrata sub  
nr.  2136/13.05.2019; 
 -raportul doamnei Stefan Mioara, inspector  la Compartimentul “Buget – 

Finante”, inregistrat sub nr. 2144/14.05.2019; 
 -prevederile Legii nr. 18/1999 privind Statutul  functionarilor publici, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 - prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare; 
 -hotararea Consiliului local Podgoria nr. 16 din 31.05.2016 privind  
aprobarea  numărului de funcţii publice, a numărului de personal contractual, 

a organigramei şi statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Podgoria şi instituţiile subordonate  Consiliului local 
Podgoria,  judeţul Buzău; 

 -adresa Institutiei Prefectului, Serviciul controlul legalitatii, al aplicarii 
actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei si relatii  cu 

autoritatile locale,   nr. 6143/14.05.2018, privind  stabilirea numarului de 
posturi pentru anul 2018; 

-adresa Institutiei Prefectului, Serviciul controlul legalitatii, al aplicarii 

actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei si relatii  cu 
autoritatile locale,   nr. 5115/12.04.2019, privind  stabilirea numarului de 

posturi pentru anul 2019; 



-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
In temeiul prevederilor 36, alin. (3) lit. „b”, art. 45 alin (1) ,   art. 115 alin. 

(1) lit. b), alin. (3) – (7), art. 117 lit a)  din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile  si completarile 
ulterioare,   
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
       

ART.1. Se aprobă organigrama şi numărul de personal pentru Aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Podgoria, conform Anexei nr.1.  
ART.2. Se aprobă Statul de funcţii al personalului din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Podgoria, conform Anexei nr. 2. 

  ART.3.  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.4. Numarul  de personal, organigrama  si statul de functii al 

personalului din cadrul Aparatul de specialitate  al Primarului comunei 
Podgoria  aprobate prin hotararea Consiliului local Podgoria nr. 16 din 
31.05.2016 privind  aprobarea  numărului de funcţii publice, a numărului de 

personal contractual, a organigramei şi statului de funcţii pentru Aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Podgoria şi instituţiile subordonate  

Consiliului local Podgoria,  judeţul Buzău, si-au mentinut aplicabilitatea si 
pentru perioada anterioara, respectiv pentru anii  2017 si 2018. 

ART.5. Primarul comunei Podgoria va asigura aducerea la indeplinire a 

prezentei hotarari  prin intermediul compartimentelor de specialitate, iar 
secretarul comunei  va asigura  comunicarea acesteia: 

- Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea exercitarii controlului 
de legalitate; 

- Primarului comunei Podgoria ; 

- o va aduce la cunostinta publica prin afisare. 
 

 

Podgoria  
 

Nr. 15  din 24.05.2019    Presedinte  de sedinta 
     
Contrasemneaza,             Iorga Damian    

Secretar ,  
 

Rapeanu Violeta 
 

 
         Prezenta hotarare a fost aprobata de Consiliul local al comunei Podgoria in 
sedinta   EXTRAORDINARA   din 24.05.2019   cu respectarea prevederilor art. 45 

alin.(1) din Legea nr. 215/2001  privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de  …12… voturi pentru, …-... 

voturi impotriva, …-… voturi abtinere    din  numarul total de  13  consilieri locali 

validati in functie  si   de  …12… consilieri locali prezenti la sedinta. 

 


