
 

 

 

 

  

 

      
H O T Ă R Â R E  

Privind  aprobarea   Organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Românești, compartimentele şi serviciile publice 

din subordinea Consiliului local  Românești , pentru anul 2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ROMÂNEȘTI , JUDETUL BOTOSANI , 

 

 Intrunit  în şedinţa ordinară din data de  29.06.2021 , 

 având în vedere  referatul de aprobare  înregistrată sub nr.2735/25.05.2021,  

a primarului comunei  Românești , în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, 

precum şi Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

din 25.05.2021 , al secretarului general  al comunei  Românești ,județul Botoșani ; 

         văzând Adresa nr.4293 din 13.04.2021 a Instituție Prefectului cu privire la 

numărul maxim de posturi ; 

 văzând raportul de avizare  , favorabil,  al comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local pe cele trei domenii de activitate ; 

 ţinând cont de prevederile: 

- Legii – cadru  nr. 153/2017  privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legii nr.53/2002-Codul Muncii, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 

40/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

 în conformitate cu : 

- prevederile prevederile art.129 alin.(1) și (2) lit.,,a,, alin.(3) lit.,,c,, coroborat 

cu art.405,407,409 alin.(1),(2) și (3)din Codul administrativ aprobat prin OUG 

57/2019cu modificările și completările ulterioare; 

respectând  prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art.139 alin.(!0 coroborat cu art.196 alin.(1) lit.,,a,, din OUG 

nr.57/2019 Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019 cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ROMÂNIA 

 JUDEŢUL BOTOŞANI  

COMUNA  ROMÂNEȘTI 

CONSILIUL LOCAL       
717340- com.Românești,județul Botoșani.tel.(0231)565080/fax:(0231)565205 

 

 

 

 



 Art. 1.   Se aprobă organigrama  şi statul de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local ,  conform  anexelor 

nr.1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art.2. Primarul comunei, domnul ing.BUZOIANU DUMITRU , prin 

compartimentele de specialitate , asigură îndeplinirea prevederilor prezentei 

hotărâri; 

 

 Art. 3.  – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Botoşani ; 

- Primarului comunei Românești ; 

- Compartimentului financiar-contabil. 

și un exemplar se afișează la sediul Primăriei.  

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,                                                                     Secretar general , 

  Bîrsan Lică                                                               RUSU  Magdalina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Românești/ 29.06. 2019 

Nr. 28 .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


