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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 

 
HOTĂRÂREA nr.19 

din 25.07.2013 
privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei 

Largu, judeţul Buzău 
 
Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 25 iulie 2013, 
Având în vedere : 

 expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre privind 
stabilirea funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei Largu, judeţul 
Buzău ; 

 raportul compartimentului de specialite privind proiectul de hotărâre; 
 prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității 
administrației publice locale, numărului de posturi și reducerea 
cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;  

 avizul nr.24711/12.07.2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici referitor la proiectul de hotărâre ; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ; 
În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă statul de funcţii publice din cadrul Primăriei comunei Largu, 
județul Buzău, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre ; 
Art.2 Se aprobă organigrama Primăriei comunei Largu, conform Anexei 2 ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 
Art.3 Primarul comunei Largu, prin compartimentul de resurse umane, se 
încredinţează cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri ; 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată 
autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 
 
            Președinte de ședință, 
          consilier local, Radu Titi                         contrasemnează, 
                                                                        secretarul comunei, 
                                                                           Bordea Stelică 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 
Largu din data de 25.07.2013, cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 11 consilieri locali în funcţie prezenţi . 


