
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate al primarului  comunei Florica  
 
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău, 

 Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al primarului comunei Florica , ca instrument de prezentare 
si motivare, înregistrat la nr.1699/07.09.2021; 
       - raportul compartimentului responsabil înregistrat cu nr.1704/07.09.2021; 
       - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 
        -Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău nr.4145/09.04.2021 prin care ne-au 
fost comunicate numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ teritorială îl 
poate avea în anul 2021, stabilit de numărul de locuitori la data de 01.01.2020, așa cum 
rezută din situația statistică comunicată de Institutul Național de Statistică: 

 -prevederile art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2)  lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare; Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare modificată si 
completată ulterior, 

-prevederile Legii nr. 53/2003-Codului Muncii, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 

-prevederile  Titlul  III, Cap.I si prevederile art. 540, art. 541 alin. (1), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia 
publică, republicată,        
 În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă organigrama si statul de funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Florica, conform anexelor 1 si 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. Se aprobă desființarea postului contractual vacant din cadrul 
compartimentului pază, gospodărire, întreținere-reparații și deservire din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău. 
       Art.3 Se aproba înființarea postului contractual de execuție din cadrul 
Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Florica, judetul Buzău. 



Art.4 Compartimentul Agricol, va avea în componentă două posturi, după cum 
urmează: 

- o functie publică de execuție- inspector, clasa I , grad profesional debutant, 
-o functie contractuală de execuție de referent .   

         Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local orice 
prevedere contrară se abrogă 
.                
         Art.6. Secretarul comunei va aduce la cunostința persoanelor și instituțiilor 
interesate prezenta hotărâre. 
 
 
 
              PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
                       Consilier local, 
                       Nicolescu Elena                                                                      
                                                                                                                  
Contrasemnează, 

Secretar general  delegat comuna,         
       Lupu Marcelica Adriana 
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 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de 21.09.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139 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. 

 

  


