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 HOTĂRÂRE  
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a numarului de 
personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local 
 
 
 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
întrunit în şedinţă ordinara, astăzi 3.07.2012.  

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcţii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local, propus de către Primarul 
comunei Tirgsoru Vechi;  

Analizând:  
 Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi ;  
 Adresa cu nr. 16473 din 22.11.2011 a Insitutiei Prefectului – Judetul Prahova; 
 Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1641130/27.06.2012;  

Având în vedere:  
 Prevederile Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici rerepublicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Prevederile Legii 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice; 
 Prevederile Legii nr. 155/2010, legea politiei locale; 
 Prevederile art. 4 din OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, modificata 
si completata cu OG nr. 16/2006; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” precum si prevederile  art. 81 alin. (2) lit. 
„e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

 
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată;  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1. (1) Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi  numarul de personal pentru 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate 
consiliului local, conform anexelor nr. 1 şi 2.  

(2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tirgsoru Vechi este 56, din care 2 posturi de demnitate publică, 6 posturi 
de conducere şi 48 posturi de execuţie.  

 (3) Anexele nr. 1 şi 2 contin 4 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  



Art.3. (1) Primarul comunei Tirgsoru Vechi poate modifica funcţiile din stat, fără 
majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor 
prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.  

(2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau 
personal contractual, se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza 
compartimentul resurse umane, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor, se 
insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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