
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI  
                                           

                                         HOTĂRÂRE 
     privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de  
                       specialitate al primarului comunei în anul 2017 
 
 
          Având in vedere prevederile art.7, art.14 -15 din legea nr.188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici , republicata( r2), cu modificarile si completarile 
ulterioare , prevederile art.10 si art.12 din legea nr.53/2003 privind Codul Muncii , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,  
          Luând act de prevederile legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului platit din fonduri publice , Anexa 1 – Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare – Administraţie , lit.d/ Funcţii publice specifice de execuţie , cu 
modificările si completările ulterioare, precum şi de prevederile art.1 alin.1-alin.4 
din O.U.G.nr.9/2017 privind unele masuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 
termene , precum şi modificarea şi completarea unor acte normative , cu 
modificarile si completarile ulterioare ,  
         Ţinând cont de avizul favorabil nr.13966/7682 pentru functiile publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei, emis de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti , 
         Având in vedere avizul de legalitate al Secretarului comunei si avizul 
comisiei juridică, administrativă, protecţie socială si relaţii cu cetăţenii , 
         În temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2 lit.a, alin. 3 lit.b si art.45alin.2 din legea  
nr. 215/2001, legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si  
completarile ulterioare  , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                                     
                                     HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1 –Aprobă organigrama si ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Gura Vitioarei in anul 2017, în conformitate cu anexa nr.1 şi 
anexa nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare . 



ART.2 - Primarul si Secretarul unităţii administrativ-teritoriale vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
ART.3 –La data adoptării acestei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară. 
ART.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica si se comunică Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova , Primarului localităţii si tuturor compartimentelor de 
resort din  aparatul de specialitate al primarului , de catre Secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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