
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei a statului de functii  si a numarului de personal a 

aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau – forma 
actualizata potrivit Codului administrativ 

 
Consiliul local al comunei Florica,  judetul Buzău 
Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 1656 din 10.09.2019;  

-raportul de specialitate  inregistrat la nr.1725/18.09.2019  al Compartimentului 
Resurse umane  din cadrul Primariei Comunei Florica ; 
 -avizul comun al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Florica; 

- prevederile art.242 si prevederile art.611 din OUG nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 

- prevederile art. 610 din OUG nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile art. 406 din OUG nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicata , 
-prevederile Legii nr. 53/2003 privind  Codul muncii cu modificarile ulerioare; 
În temeiul, art.129 alin (1) si alin (2) lit (a) , art. 139 .alin (1) și art 196 alin. 1 lit. A din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.l  Se aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal pentru aparatul 
de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau- forma actualizata potrivit 
Codului administrativ, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

(1)In structura functiilor publice aprobate prin prezenta hotarare se stabileste functia 
specifica de Secretar general al comunei Florica, judetul Buzau, prin transformarea functiei 
publice de Secretar al comunei. 

(2) Se stabileste  functia  publica de executie de consilier achizitii publice prin 
transformarea functiei vacante de inspector achizitii publice. 

(3) Se stabilesc functii publice de executie  in cadrul compartimentelor urbanism si 
registru agricol prin transformarea  posturilor de natura contractuala prevazute in statul de 
functii, in conformitate cu prevederile art.406 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Art.2  Primarul comunei Florica, judetul Buzau prin compartimentul de specialitate din 
cadrul aparatului propriu va duce la indeplinire prevederile prezentei. 

Art.3 Secretarul comunei Florica va comunica prezenta hotarare autoritatilor 
persoanelor fizice si juridice interesate. 
 

Preşedinte de sedinţă, 
Tache Gheorghe 

 
Comuna Florica :30.09.2019                                                 Contrasemnează, 
 Nr.34                                                                   Secretar general  delegat comuna 
                                                                                          Lupu Marcelica Adriana 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  30.09.2019 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri in funcţie şi 8 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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