
         R O M A N I A 
     JUDETUL  PRAHOVA       
COMUNA TIRGSORU VECHI 
       CONSILIUL  LOCAL 
 
 

 HOTĂRÂRE  
privind modificarea organigramei si a statului de funcţii a aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local 
 
Luând în considerare expunerea de motive nr. 7282/26.06.2017 si proiectul de hotărâre 

privind modificarea organigramei si a  statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local, initiat de către 
Primarul comunei Tirgsoru Vechi;  

Analizând:  
 Raportul de specialitate nr. 7281/26.06.2017 întocmit de Compartimentul Secretariat 

si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;  
 Adresa cu nr. 5667 din 3.04.2017 a Insitutiei Prefectului – Judetul Prahova privind 

numarul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivel UAT –ului in 2017; 
 H.C.L. Tirgsoru Vechi  nr. 44/07.04.2017 privind aprobarea modificarii 

organigramei si a statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local; 

 Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 28340/2017;  
În conformitate cu: 

 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 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;  

 prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi completată 
  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare  
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată;  
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi si a serviciilor subordonate consiliului local, 
conform anexelor nr. 1 şi 2.  

Art.3. 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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