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HOTĂRÂRE 

  Privind aprobarea Organigramei şi  modificarea  Statului  
de Funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului  

comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 

             CONSILIUL  LOCAL    BOZIORU, întrunit  în şedinţa <<ordinară>> din data 
de 12 februarie 2020; 
   Având în vedere: 

o Referatul de aprobare al  primarului comunei Bozioru, jud. 
Buzău, înregistrat la nr. 326/08.02.2021; 

o Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat sub 
nr.327/08.02.2020; 

o Raportele de avizare ale comisiilor  de specialitate a Consiliului 
Local Bozioru înregistrate sub nr.372/373/374/10.02.2021; 

o H.C.L. Bozioru nr.40/30.12.2020 privind privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual 
din aparatul de specialitate al primarului  comunei Bozioru, judetul 
Buzău în anul 2021; 

o Prevederile art.5 lit.g), art.129 alin.(3) lit.c), art.139 alin.(1), 
art.154 alin. (2)-(3), art.197 alin.(1)-(2) şi (4), art.200, art.370, art.404, 
art.405, art.407, art.409, art.518, art.540, art.557 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

o Prevederile Codului muncii aprobat prin Legea nr.53//2003, ®, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

o Art. 8 alin.(1) şi art.11 din LEGEA-CADRU nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit  din fonduri publice; 

o Art. III alin. (1) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea  unor măsuri  financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o Prevederile pct.4 Tabel 3  din Anexa la O.U.G. nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor  financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o Art. III alin. (2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum  

 
 
 



şi pentru stabilirea  unor măsuri  financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare(asistent medical comunitar); 

o Punctul 5  din din Anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor  financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o Art.60 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, ®, actualizată; 
o Adresa 5106/21.04.2020 transmisă de către Instituţia Prefectului 

Buzău, cu privire la numărul maxim de posturi pentru anul 2020; 
        În temeiul art. 139 alin.(3) lit.”a”, 196 alin.(1) lit.”a”,197 alin.(2),(4) din 

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ;    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

      Art.1. Se aprobă  Organigrama pentru aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău, conform  Anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. (1) Se  modifică  funcţia contractuală de execuţie vacantă,  
din referent II,  de la poziţia nr.10  din Statul de funcţii , din cadrul 
Compartimentului Administrativ-gospodăresc, Redactare Arhivare 
documente, în referent debutant.    
                 (2) Se aprobă forma actualizată a Statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bozioru, prevăzut 
în Anexa nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.3. La  data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, 
orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. 
      Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Bozioru prin compartimentele  de 
specialitate. 
      Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului 
general al comunei Bozioru : 

Ø Primarului comunei Bozioru ; 
Ø Compartimentului financiar-contabil ; 
Ø Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ; 
Ø Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău ; 
Ø  Pagina de internet : www.primariabozioru.ro 
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