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COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
   PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind modificarea  ştatului de funcţii la nivelul Primăriei Comunei Săgeata , 
judeţul Buzău , prin transformarea unei funcţii publice vacante de nivel 

superior în funcţie publică de nivel inferior 
 

Consiliul Local al comunei Sageata  judeţul Buzău , 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a viceprimarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl Ilie 

Constantin, care indeplineste si atributiile conferite de lege primarului , 

conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare   , 

înregistrată la nr.198 din 23.10.2018; 

- raportul comun întocmit de  secretarul  comunei şi domnul Crăciun Florin , 

consilier în cadrul compartimentului financiar contabil în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , înregistrat la 

nr.199 din 23.10.2018; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul 

Buzau ; 

- adresa nr.6143/14.05.2018 de la Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău , cu 

privire la numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2018, pentru comuna 

Săgeata , judeţul Buzău ; 

- prevederile HCL nr.28/29.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Săgeata , judeţul Buzău , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- avizul ANFP nr25036/2013 prin care au fost avizate funcţiile publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul 

Buzău : 

In conformitate cu : 

- prevederile  art.107 alin 2 lit (b)  din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 



- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. (2) lit.a şi alin (3) lit.b), art. 45 alin.(3) şi art.115 

alin (1), lit ,,b” din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi  completările  ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 Se  aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă de 

inspector , clasa I , grad profesional asistent în funcţia publică de inspector , 

clasa I , grad profesional debutant ,  din cadrul Compartimentului financiar 

contabil , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane , urbanism 

şi amenajarea teritoriului , evidenţiat la poziţia 14 în Ştatul de funcţii .  

         Art.2  Se modifică ştatul de funcţii la nivelul Primăriei Comunei Săgeata , 

judeţul Buzău , pe anul 2018 , conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.3 Secretarul comunei şi compartimentul financiar contabil , va 

îndeplini procedura de comunicare către ANFP Bucureşti a prezentei hotărâri în 

termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare . 

Art.4 Secretarul  comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 
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