
 

HOTĂRÂREA NR.4 
privind aprobarea modificării HCL nr.43/17.11.2020 

privind aprobarea organigramei,  statului de funcții din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului de la 

nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judeţul 
Buzău, întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului Comunei Movila Banului 
de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrata la 
nr.221/15.01.2021 
-raportul compartimentului de specialitate  înregistrat la 
nr.222/15.01.2021 
-raportul de  avizare  al comisiei pentru administratie publica 
locala, juridica, respectarea drepturilor si libertatilor 
cetatenilor, apararea ordinii si linistii publice, munca si 
protectie sociala, protectie copii, sanatate, inregistrat sub 
numarul 223/15.01.2021; 
-adresa Institutiei Prefectului-judetul Buzau numarul 
5106/21.04.2020 de informare cu privire la numarul maxim 
de posturi pentru anul 2020 la nivelul unitatii administrativ 
teritoriale comuna Movila Banului, judetul Buzau. 
-prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii si Administratiei nr.1385/2.04.2020 privind 
aplicarea prevederilor art.II alin.11 din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.63/2010 privind modificarea si 
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 
-prevederile O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 
-prevederile H.C.L Movila Banului nr.43/17.11.2020 privind 
aprobarea  modificarii organigramei,  statului de funcții si a 
numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si  a serviciilor publice 
de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul 
Buzău. 



-prevederile art.129 alin(2) lit.a), alin.(3) lit.c) si ale art 244 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 
139 alin.(1)  și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. 
nr.57/2019 privind Codul administrative;  

HOTĂRĂȘTE : 
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei, statului de functii 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la 
nivelul comunei Movila Banului, conform anexelor nr.1 și 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Biroul contabilitate , impozite și taxe si achizitii 
publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Movila Banului, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 
prevederile H.C.L.Movila Banului nr.43/17.11.2020 cu 
modificările și completările ulterioare își încetează 
aplicabilitatea. 
Art.4 Secretarul general al unitatii administrative-teritoriale 
va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului 
Județului Buzău in vederea exercitarii controlului de 
legalitate, tuturor persoanelor interesate și o va publica pe 
site-ul autorității publice locale. 
 
Movila Banului, 26.01.2021 
 
Președinte de ședință,                         Contrasemnează, 
Petre Manea                                        Secretar general, 
                                                   Ioniță Alexandru Florin 
  

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila 
Banului  în ședința  extraordinară  din data de 26.01.2021 cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 
voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 3 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 11 consilieri 
în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 

 


