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H O T A R A R E 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii 
pentru personalul din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local 
 
 Vazand expunerea de motive a d-lui primar Nicolae Dragan inregistrata sub nr. 
6041/15.07.2013 si raportul de specialitate al secretarului unitatii administrativ-teritoriale 
inregistrat sub nr. 6042/15.07.2013 prin care propune aprobarea organigramei si a statului de 
functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Tirgsoru Vechi si 
a serviciilor subordonate consiliului local;  
 Avand in vedere prevederile art. 107 si art. 112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77 din 26 iunie 
2013 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea functionalitatii administratiei publice 
locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice 
din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor si Avizul 
A.N.F.P. nr. 26200/2013 prin care se acorda aviz favorabil  pentru functiile publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor 
subordonate consiliului local; 
 In temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 
 Art. 1  Incepand cu data de 1 august  2013, se aproba modificarea organigramei si 
statulului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi si a 
serviciilor subordonate consiliului local, conform anexelor 1 si  2 care fac parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 2  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si vor fi transmise persoanelor si autoritatilor 
interesate de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. 
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