
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL FLORICA 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind transformarea  unei functii publice de executie din Statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul Buzau, in 

functie contractuala 

Consiliul Local al comunei Florica, judetul Buzau, 

 Având în vedere: 
-Nota de fundamentare nr. 16/05.02.2018 a primarului comunei Florica privind 

modificarea nivelului unei functii publice de executie din Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul Buzau; 

-Referatul persoanei respunsabile cu resursele umaneinregistrat la nr.  
21/05.02.2018 prin care se propune modificarea nivelului unei functii publice de executie 
din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul 
Buzau, fara a se modifica numarul de posturi; 

-avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Florica nr.9/06.02.2018; 

-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii-cadrul 153/2017,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii  nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri  

publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
-HCL nr. 9/2017 privind aprobarea  Organigramei, a Statului de funcţii şi a  

numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, 
judeţul Buzau; 

-prevederile Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia  
publică, republicată; 

-prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata ; 
prevederile Codului Muncii Legea nr.53/2003 si a legii Bugetului de stat pe anul  
2018, nr. 2/2018; 
						–	avizul nr. 24600/11.07.2013  al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 
     În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 

        PROPUN: 

Art.1. Propun  transformarea unei functii publice de executie din Statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul Buzau, la poziția 
”compartiment financiar-contabil si achizitii publice,, a funcției publice de execuție vacante 
achizitii publice, grad profesional asistent in functia contractuala . 

Art.2.Se însărcinează Primarul, secretarul Florica şi aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Florica cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3.	Prevederile	prezentului	Proiect	de	hotărâre	vor	fi	transmise	către	Instituţia	Prefectului	Buzau,	Agenţiei	
Naţionale	ale	Funcţionarilor	Publici	prin	grija	secretarului	comunei. 
                  INITIATOR,                                                      Contrasemneaza 
                   PRIMAR,                                                           Secretar delegat, 
              ING. ZAHARIA ION                                           Lupu Marcelica Adriana 
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