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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Primarului  
comunei Pîrscov , județul Buzău 

 
Consiliul local al comunei Pîrscov , 
Având în vedere : 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Pîrscov privind 

numărul de posturi, statul de funcții și organigrama unității 
administrativ teritoriale comuna Pîrscov  , înregistrată la 
nr.4964/29.07.2016 ; 

- Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane din 
aparatul de specialitate  al  Primarului comunei Pîrscov 
,înregistrată la nr.5023/03.08.2016; 

- Rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate ale consiliului 
local  înregistrate la nr.; 

- nota de fundamentare a Primarului comunei Pîrscov înregistrată 
sub nr.5024/03.08.2016; 

- prevederile art. 107 alin. (1) litera „c” din Legea nr. 188/1999, cu 
modificările și completările ulterioare si art. XVI alin.  (3) din 
Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizul nr.25192/17.07.2013 privind stabilirea funcţiilor publice 
din cadrul Primăriei Pirscov, emis de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 
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În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b si art.45 din Legea 

215/2001 privind administrația publică locală republicată , modificată și 
completată 



 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1.(1)Se aprobă organigrama unității administrativ teritoriale 

comuna Pîrscov conform anexei 1 la prezenta hotărâre care face parte 
integranta din aceasta. 

(2) Se aprobă infiintarea Serviciului de Salubrizare in aparatul de 
specialitate al primarului compus din 4 posturi (1 sofer, 2 muncitori 
necalificati si un casier). 

(3) Se aproba infintarea unui post contractual de consilier IA in cadrul 
compartimentului financiar-contabil. 

(4) Se aproba infiintarea unui post contractual de referent in cadrul 
compartimentului agricol si administrativ. 

Art.2.Primarul comunei Pîrscov va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotarari , orice hotărâre contrară  se 
abrogă. 

Art.4. Secretarul comunei Pîrscov va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor și instituțiilor interesate. 

 
Președintele ședinței, 

 
Consilier Balanescu Tudora 

 
Pîrscov,04 august 2016. 
Nr.26. 
 

Contrasemnează, 
 

Secretar, Jr.Calen Neculai 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Pîrscov în 
ședința ordinară din data de 04.08.2016  ,cu respectarea prevederilor art.45 
alin.(1)  din Legea nr.215/2001 , a administrației publice locale,republicată 
și actualizată,cu un număr de voturi pentru 15 ;abtineri - ; și voturi 
împotrivă - , din numărul total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri 
prezenți la ședință. 
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