
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
HOTARAREA    nr.  28 

 
   privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii  

pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul 
Buzau  

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 

sedinta ORDINARA  pe  luna octombrie 2019; 
 

        Avand in vedere:  

-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
4298/30.09.2019 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) 

din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
-raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 454/30.09.2019 

intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 -avizul consultativ al Comisiei/Comisiilor   de specialitate a Consiliului 

local Podgoria;   
  -hotararea Consiliului local Podgoria nr. 15 din 24.05.2019 privind  

aprobarea numarului de personal, a organigramei si statului de functii pentru 
Aparatul de specialitate  al Primarului comunei Podgoria; 

-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 art.XVI, alin.2 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizata;  

-prevederile art.III din O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea 
unor masuri financiare, aprobata prin Legea nr. 13/2011; 

-prevederile art. 392 coroborat cu art.610, respectiv art.611 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

-prevederile art. 129, alin.(3), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din 
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 



Luând in considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 
 

 In temeiul prevederilor   art. 133 alin.(1), art. 139, alin.(1 si ale art.   
196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 

Art.1. Se aproba modificarea organigramei si statului de funcţii  pentru 
Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Podgoria,  pentru anul 2019, 
conform Anexelor nr. 1 si 2 - parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza 
Primarul comunei Podgoria  prin Compartimentul „Resurse umane” . 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, se comunica 

Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la indeplinire, se 

comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate si  se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea 

la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei . 

 
 
 
Nr. 28 
Data : 31.10.2019 
 

 
 

Presedinte de sedinta,  

Cerchiaza Vasilica  

 

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar,  

Rapeanu Violeta 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in 
şedinţa ordinara din data de 31.10.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   
alin.l  (majoritate   simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 11  voturi pentru, 0 voturi abţineri si 0 voturi împotriva din numărul 
total de 12 consilieri locali validati in funcţie si 11 consilieri locali prezenţi la 
sedinta. 


