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                 HOTĂRÂRE   
 Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si numărul de personal din cadrul aparatului  
                                       de   specialitate al  primarului comunei  BRUSTUROASA 

 
 

  

  Consiliul local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară din luna 

februarie 2020 

Având în vedere : 
-  Referatul de aprobare al primarului comunei Brusturoasa nr. 866/07.02.2020; 

- raportul secretarului general al UAT Brusturoasa, înregistrat la nr.  865 din 07.02.2020  

- avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate nr. 1044, 1051 și 1058  din 18.02.2020       

Luând în considerare: 

- HCL nr. 77 din 21.11.2018 prin care au fost aprobate  Statul de funcții și organigrama 

aparatului de specialitate al primarului. 

 -    HCL nr. 8/31.01.2019, nr. 49/21.05.2019 și   nr.74/12.09.2019 prin care s/au aprobat modificări ale 

organigramei și a ststului de funcții al aparatului propriu al primarului comunei Brusturoasa; 

În temeiul prevederilor  

• - art. 406 din OUG nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

• - art III alin (1) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind  
• finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările si completările 

ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 153/2017- Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

• Prevederilor HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările si completările ulterioare; 

• Prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
 In baza dispozitiilor art. 129 (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 140 (1) si (3), ale art.154 (1), art 

195 (1) lit.a) art 197 (1)   din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1   Se aprobă modificarea statul de functii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Brusturoasa, prin transformarea unor funcții publice vacante, după cum urmează: 

 

FUNCTIA PUBLICĂ DE EXECUTIE      
STABILITA CONFORM    HCL nr. 
77/2018 

FUNCTIA  PUBLICĂ  DE EXECUTIE ÎN                
CARE  SE TRANSFORMĂ   

 Consilier , clasa I grad principal,    

compartimentul  registratura, relatii cu 

publicul si arhivă     

referent , clasa III grad debutant,    

compartimentul  registratura, relatii cu 

publicul si arhivă     



politist local, asimilată funcției publice de 

execuție de referent, gradul profesional  

asistent, 

politist local, asimilate funcției publice de 

execuție de referent, gradul profesional  

superior, 

 
Art.2.  - Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei 

BRUSTUROASA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei BRUSTUROASA, 

judeţul BACAU conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. - La data intrării în vigoare a prezentei orice dispoziţie contrară îsi încetează aplicabilitatea. 

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane. 

Art.6. - Prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal prin grija secretarului comunei: Prefectului 

judeţului BACAU, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Compartimentului Contabilitate, Compartimentului 

Resurse Umane. 

           
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                            CONTRASEMNEAZĂ 
                     SECRETARUL COMUNEI 

                   Emil CIUBOTARU                                               Mariana-Simona OPREA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Nr.  20 din 18.02.2020 

Adoptată în unanimitate de voturi 

Consilieri aleşi 13, prezenţi 12 

 

 


