
R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA VINTILĂ VODĂ 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de 
 personal, ale aparatului de specialitate al primarului  

comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău 
 

       Consiliul local al comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 29.10.2019; 

           Având in vedere: 

-  referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub 
nr.5449/22.10.2019 ;         

-  raportul de specialitate al secretarului general al comunei Vintilă Vodă, 
înregistrat sub nr.5457/22.10.2019 ;  

 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   
local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

- adresa nr.5115/2019 din partea Institiţiei Prefectului – Judeţul Buzău, 
prin care ne comunică numărul maxim de posture pentru anul 2019; 
 - prevederile H.C.L. nr.37/30.08.2019 privind aprobarea structurii 
organizatorice în cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Vintilă 
Vodă, judeţul Buzău; 
          -prevederile art.129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.c), art.154 alin.(2) şi 
(3), art.158, art.242 alin.(1), art.369 lit.b), art.370, art.371, art.372, art.382, art.392 
alin.(1), art.405, art.407, art.409 alin.(1), art.544 alin.(1) lit.h), art.546 lit.k) şi 
art.610 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
          - prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioaare; 
          -Codul muncii, aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificările si 
completările ulterioare; 
           - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

In temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, conform anexei nr.1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

          Art.2. Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, conform anexei nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 



 

          Art.3. Începând cu data adoptării prezentei, art.2 şi art.3 din H.C.L. 
nr.37/30.08.2019 privind aprobarea  structurii organizatorice în cadrul aparatului  
de specialitate al Primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, îşi încetează 
aplicabilitatea. 

          Art.4. Primarul comunei va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunoştinţa 
publica si o va comunica instituţiilor si autorităţilor interesate. 

 

    Nr.44  

     Vintilă  Vodă, 29 OCTOMBRIE 2019 

 

     Președinte  de ședință ,                                                Contrasemnează, 
                                                                                        Secretar general ,  
 
Consilier, GĂINUŞĂ DUMITRU                                            Lungu Mihaela 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din 29.10.2019, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri  din numărul  total  de 11  consilieri  
locali în funcţie şi  11   consilieri prezenţi  la sedinţă. 


