
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VINTILĂ  VODĂ 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind  transformarea  unei funcţii  publice vacante de execuţie  din cadrul  

aparatului  de specialitate al primarului  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău 
 
   
 Consiliul  local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău întrunit în sedinţă 
ordinară; 
 
             Având în vedere : 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 
înregistrata sub nr.3788/23.07.2019; 

- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Vintilă 
Vodă, înregistrat sub nr.3791/23.07.2019; 

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

- H.C.L. nr.2/31.01.2019 privind  aprobarea organigramei, statului de funcţii  
şi a numărului  de personal  ale  aparatului de specialitate  al primarului comunei  
Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pe anul 2019. 
 -prevederile art.129 alin(2) lit.a) şi alin.(3) lit.c), art.409 alin.(1) şi alin.(3) 
lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
           În 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 ĂR Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă  transformarea unei  funcţii  publice de  execuţie  vacantă  
din cadrul compartimentului  de asistenţă socială - în funcţie publică de nivel  
inferior,  astfel : 
         -  funcţia  publică de inspector, Clasa I,  grad profesional principal, în  funcţie   
publică de executie de  Inspector, Clasa I, grad profesional  asistent . 

Art.2.Se aprobă modificarea statului  de funcţii din cadrul aparatului de  
specialitate  al primarului  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, respectiv  funcţia 

publică de execuţie vacantă  prevăzută la nr. crt.6 din Anexa  nr.  2  la Hotararea  
Consiliului  local al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău nr.2/31.01.2019 conform  
anexei,  parte integrantă  din prezenta hotărâre.  
           Art.3. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se aduce 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Vintilă Vodă şi pe 
site-ul www.primăriavintilavoda.ro şi se  va   transmite către :  
  -Instituţia  Prefectului - Judeţul Buzău ; 
  -Primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 
   -A.N.F.P.  
 
                  NR. 31 

 
          Vintilă Vodă, 30 IULIE 2019  
 
           Preşedinte  de şedinţă,                                          Contrasemnează  
                                                                                         Secretar general , 
 
      Consilier, GEGEA MIHAI CIPRIAN                                 LUNGU MIHAELA   
 
          Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în 
şedinţa ordinară din data de 30.07.2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  
consilieri  în  funcţie  şi  11  consilieri  locali prezenţi.                            

http://www.primăriavintilavoda.ro/


 

     

ANEXA 

la  H.C.L. nr. 31/30.07.2019 
 

 

 

 

 

 

Funcţia  publică  de execuţie  vacantă  ce urmează a  fi  transformată  din cadrul   
Compartimentului de asistenţă socială  

 
 
 

Nr.crt. Poziţia    din statul  de 
funcţii  aprobat prin HCL   

nr.  2/31.01.2019 

Funcţia  publică 
vacantă de  

execuţie existentă   

 Funcţia   publică  
vacantă de execuţie 

transformată 

1. Nr. crt. 6  din anexa  nr. 
2  la H.C.L. 
nr.2/31.01.2019 

Inspector, 
Clasa I, 
Grad profesional 
principal 

Inspector, 
Clasa  I, 
Grad profesional 
asistent 

 

 

 

 

           Preşedinte  de şedinţă,                                          Contrasemnează  
                                                                                         Secretar general , 
 
      Consilier, GEGEA MIHAI CIPRIAN                               LUNGU MIHAELA   
 

            


