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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referat de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul __________ 2019;  

- raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, înregistrat cu numărul ____________ 2019; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul ____________ 2019; 

- prevederile anexei 8, cap. I, punctul III și cap. II, punctul IV - Nomenclatorul și ierarhia 

funcțiilor din administratia publică locală din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modficările si completările ulterioare; 

- prevederile Codului Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) alin. (3), lit. c, art. 242 alin. (1), art. 370 alin. (2), art. 

382 lit. a), art. 392 alin. (1), art. 405, art. 407, art. 409 alin. (1), art. 611, din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local Glodeanu Sărat nr. 8/28.02.2019 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- prevederile HCL Glodeanu Sărat nr. 22/22 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2019; 

- Avizul ANFP nr. 11150 conexat cu 10245/2016 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Primăriei Comunei Glodeanu Sărat, Judeţul Buzău, 

prin modificarea organigramei şi a statului de funcţii conform anexei nr. 1  şi anexei nr. 2 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 (1) În structura organizatorică aprobată conform art. 1 se stabileste funcția publică 

specifică de secretar general al UAT Comuna Glodeanu Sărat prin transformarea functiei 

publice generale de secretar al U.A.T. Comuna Glodeanu Sărat. 
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(2) Reîncadrarea în funcţia publică specifică de secretar general al UAT Comuna Glodeanu 

Sărat se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu 

menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local Glodeanu 

Sărat nr. 8/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, se va modifica în mod 

corespunzător. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Glodeanu Sărat prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului Județului Buzău, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, Compartimentului financiar – contabil, în condițiile și termenele 

prevăzute de lege, prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

   
     Nr. 46 din data de 26 august 2019 
 
            INIȚIATOR                                                  AVIZAT                              
         Primar,                                    Secretar general  
          Neculai STOICA                                        Corina CAZACU    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


