
                                                     

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.67/29.12.2017 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea  Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al 

Primarului  comunei Pietroasele, pe anul 2018 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

-expunerea de motive a primarului inregistrata la nr.3276/29.12.2017; 

 -raportul Compartimentului juridic si resurse umane nr.3275/29.12.2017; 

-Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, actualizat; 

-Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice; 

  In temeiul art 45, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata, 

H O T A R A S T E  

Art.1.Se aproba Organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului pe anul 

2018, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Se aproba Statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului pe 

anul 2018, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate. 

Initiator, 

Enache Cornel 

Avizat 

Secretar, 

                                                   Matache Aurelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

H O T A R A R E 

privind aprobarea  Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al 

Primarului  comunei Pietroasele, pe anul 2018 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

-expunerea de motive a primarului cu nr.3276/29.12.2017; 

 -raportul Compartimentului juridic si resurse umane nr.3275/29.12.2017; 

-Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, actualizat; 

-Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice; 

-raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia  publica locala, 
republicata, 

H O T A R A S T E  

Art.1.Se aproba Organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului pe anul 

2018, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Se aproba Statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului pe 

anul 2018, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate. 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

                                                                      contrasemneaza                                                                                                            

                                                                       secretar, 

                                                                       Matache Aurelia 

Nr.7 
Data:15.02.2018 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 13 voturi pentru, - voturi impotriva,-  

abtineri, -  absenti. 



                             
        
 
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 
 

 

NR._____DIN  30.01.2018 

 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(3) 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea  Organigramei si Statului de 

functii al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Pietroasele, pe 

anul 2018 

 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de  30.01.2018, a analizat 

proiectul de hotarare privind aprobarea  Organigramei si Statului de functii 

al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Pietroasele, pe anul 2018, 

il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei 

ordinare din data 30.01.2018. 

 

 

 Comisia ,  
 

    1.Banica Ionel …………………............................ 

    2. Filip Stefan ………………................................. 

    3.Zaplaic Virgil ……………………...................... 

    4.Mihaiu Ion……….…………………................... 

    5.Dumitrascu Dragos Dumitru ………................. 
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