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HOTARARE 

 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii  pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele 

 

       Avand in vedere prevederile din OUG nr. 63/30.07.2010 pentru modificarea si completarea 

legii nr. 276/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , 

precum si adresa nr.2061/08.04.2015 emisa de catre Institutia Prefectului – Judetul Prahova , 

       Tinand cont de prevederile legii nr.188 /1999 privind Statutul functionarilor publici , 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile  legii nr. 53/2003 privind 

Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare ,  

       Analizand nota de fundamentare nr. …../………… a primarului comunei , raportul 

compartimentului de specialitate nr……/……. , precum si avizul favorabil nr. …../……… emis 

de Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti pentru functiile publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele  , 

      Vazand , avizul ANFP nr. 4215/15.07.2013 ,avizul de legalitate al secretarului comunei si 

avizul comisiei juridice , administrative , protectie sociala si relatii cu cetatenii , 

      In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.3 lit.b , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din legea 

nr.215/2001 , legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare  , 

          Consiliul Local al comunei Izvoarele  , judetul Prahova , 

                 

                                                   HOTARASTE : 

 

ART.1 – Se  aproba  organigrama  si  ştatul  de  functii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Izvoarele , conform anexelor nr. 1 si 2  care fac parte integranta din prezenta 

hotarare . 

ART. 2 – Primarul si Secretarul comunei Izvoarele ,vor duce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari . 

ART. 3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica la: Institutia 

Prefectului judetului Prahova , Primarul localitatii , Agentia Nationala a  Functionarilor Publici 

Bucuresti  si Directia Generala a Finantelor  Publice  Prahova , de catre Secretarul  comunei  

Izvoarele . 
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