
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
CONSILIUL LOCAL MOVILA BANULUI 

 
HOTARARE nr 45/15.10.2018 

privind modificarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de functii publice si contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Movila 

Banului 
 

 
Consiliul local Movila Banului, judetul Buzau;  
Avand in vedere: 

Ø Expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub 
nr.4725/24.09.2018. 

Ø Referatul secretarului comunei inregistrat la nr.4725/24.09.2018  
Ø Raportul de specialitate compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Movila Banuluisi inregistrat sub 
nr..2018 

Ø Adresa emisa de Institutia Prefectului Judetului Buzau, privind 
numarul de posturi din aparatul de specialitate al primarului 
comunei  Movila Banului; 

Ø Prevederile H.C.L.  Movila Banului nr. 8/28.02.2018 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii 
publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei  Movila Banului, judetul Buzau, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

Ø Raportul de avizare intocmit de Comisia de specialitate a Consiliului 
Local pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat 
la nr.4758/24.09.2018  ; 

Ø Prevederile art. 2, alin. (3) si art. 111, alin. (1) din Legea 188/1999 
privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Ø Prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
reorganizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, 
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

Ø Prevederile din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice; 

Ø Prevederile art. 36, alin. (2) lit .a), alin. (3), lit. b), art. 63 alin. (4) lit. 
a) si alin. (5) lit. e) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice 
locale, republicata (r2), actualizata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Ø Prevederile art. XVI, alin. 2) din Legea nr. 161/2003, privind unele 
masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii 
publice, a functiilor publice in mediul de afaceri, prevenirea si 
sanctionarea coruptiei – Titlul III; 

Ø Prevederile Legii nr.273/2006, republicata, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 



Ø Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica locala; 

Ø Prevederile Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 39 alin. (1), art. 
45 alin. (1), si art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata (r2), cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
 

Art.l.  Se aproba numarul de functii publice si contractuale pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, conform 
Anexa nr. I la prezenta hotarare.   

Art.2. Se aproba organigrama aparatului de specialitate al 
primarului comunei, conform Anexa nr.II la prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Movila Banului, conform Anexa nr. III la prezenta 
hotarare. 

Art. 4. Se aproba statul de functii al asistentilor personali pentru 
persoanele cu handicap grav si asistent medical comunitar, conform Anexa 
nr.IV la prezenta hotarare 

Art.5. Primarul comunei  Movila Banului, judetul Buzau prin 
aparatul de specialitate: Compartimentul juridic, resurse umane si relatii 
cu publicul si compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.6. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari H.C.L. nr. 
8/28.02.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei  Movila Banului, judetul Buzau, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se modifica corespunzator. 

Art.7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si autoritatilor interesate. 

 
Presedinte sedinta, 
Stefanescu Nicolae 
 

                                                         Contrasemneaza  
                                                      Secretar, 

                                                        Iosiv Mirela  
	

	

	

Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in 
sedinta din data de 15.10..2018 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din 
legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un numar de  11 voturi 
pentru,  0 abtineri si    0 voturi impotriva , din numarul total 11  de consilieri in 
functie si 11 consilieri prezenti la sedinta 


