
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea ,reîncadrarea și aprobarea numărului de 
posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului  
comunei Pârscov , județul Buzău 

Consiliul local al comunei Pârscov , 
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare  al Primarului comunei Pârscov privind 

aprobarea reorganizarii a  numărului de posturi, statului de 
funcții și organigrama unității administrativ teritoriale comuna 
Pârscov  , înregistrată la nr.6767/23.09.2019; 

- Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane 
din aparatul de specialitate  al  Primarului comunei Pârscov 
,înregistrată la nr.6769/23.09.2019; 
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  
înregistrate la nr.6799/24.09.2019; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

In temeiul art.129 alin.3 lit.c coroborat cu art.139  si art.140 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 
Art.1.Se aprobă : reorganizarea si reîncadrarea personalului din 

aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov  ; a 
numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Pârscov ; din afara aparatului de specialitate ; a 
organigramei și statului de funcții ale unității administrativ teritoriale  
comuna Pârscov , conform anexelor 1 si 2  la prezenta hotărâre , 
care fac  parte integrantă din aceasta. 
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Art.2.Primarul comunei Pârscov va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri , orice hotărâre 

contrară  se abrogă. 
Art.4. Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate. 
Președintele ședinței, 

 
Consilier Gheorghe Sturzu 

 
 
Pârscov, 26 septembrie 2019. 
Nr.36. 
 

Contrasemnează, 
 

Secretar general , Jr.Calen Neculai 
 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta extraordinara din data 
de 26.09.2019 ,cu respectarea prevederilor art.139 lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi 15 pentru , - abtineri ; si  - voturi   
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta  
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