
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

                                                CONSILIUL LOCAL                                           
P R O I E C T 

H O T A R A R  E 
privind modificarea organigramei și a statului de funcții la nivelul Primăriei 

Comunei Săpoca pe anul 2018 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub 
nr.342/28.11.2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 343/ 28.11.2018; 
 - raportul consilierului juridic, înregistrat sub nr. 344/28.11.2018 ; 
 - adresele nr. 3493/2014, nr. 1436/2016 și nr. 8407/2017 de la Instituția 
Prefectului – Județul Buzău, cu privire la numărul maxim de posturi stabilit pentru 
anul 2018 pentru comuna Săpoca; 
 - avizul A.N.F.P. nr. 42801 conexat cu nr. 40501/2016 prin care au fost 
avizate funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 
Săpoca, județul Buzău; 
 - prevederile HCL nr.8/2018 privind aprobarea organigramei, statului de 
functii si a numarului de personal ale aparatelor de specialitate al primarului, 
aparatului permanent al Consiliului local si ale institutiilor si serviciilor publice din 
subordinea acestuia pentru anul 2018; 
 - prevederile art. 101 din Hotărârea de Guvern  nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea car, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 In temeiul  art.  36 alin.(2) lit.”a” si  alin.(3) lit.”b” si  art. 45 alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.-Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții la nivelul 
Primăriei Comunei Săpoca pe anul 2018 prin transformarea funcției publice de 
execuție  de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în  funcția publică 
de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului 
achiziții publice accesare fonduri structural înscrisă în nexa nr. 1 și evidențiată  la 
poziția nr. 16 din Statul de funcții conform anexelor nr.2 și nr.3. 
 Art. 3.-Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.4.-Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, cu sprijinul compartimentelor de specialitate iar secretarul comunei o va 
comunica persoanelor , autorităților și instituțiilor interesate. 
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