
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul  de 

specialitate al primarului  pe anul 2020 
 
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău, 
 Având în vedere: 
       - referatul  de aprobare al primarului comunei înregistrat la nr.949/27.04.2020; 
       - raportul compartimentului resurse-umane înregistrat la nr.1118/13.05.2020; 
       - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 

-Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău nr. 5106/21.04.2020 privind  

numarul maxim de posturi, pentru anul 2020;                            

       - prevederile art.129 alin (2) lit.a, alin (3) lit c), art.139 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;   

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administratia 
publica; 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru¬ elaborarea 
actelor normative, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  
Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

                 Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului Comunei 
Florica  pentru anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărare. 
                 Art.2. Se aprobă statul de functii si numarul de personal pentru aparatul de 
specialitate al primarului Comunei Florica  pentru anul 2020, conform anexei nr.2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărare. 

      Art.3 Acoperirea activităților compartimentelor unde funcțiile sunt vacante se  
va face prin desemnarea de către primarul comunei a altor persoane din cadrul aparatului de 
specialitate prin dispoziție nominală. 

      Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local  
orice prevedere contrară se abrogă.                

      Art.5. Secretarul comunei va aduce la cunostința persoanelor și instituțiilor 
interesate prezenta hotărâre. 
 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
Consilier local, 
Nicolescu Elena 

                                                                                         
                                                                                                 Contrasemnează 
Florica :29.05.2020                                                Secretar general  delegat comuna,               
Nr.  24                                                                                  Lupu Marcelica Adriana 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 29.05.2020 
cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ,cu un numar de 7 
voturi pentru ,0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total de 8 consilieri in functie si 7 consilieri 
prezenti la sedinta 

 
 
 
 


