
   
     „Proiect nr.19/30.04.2020” 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea si 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.; 

- Nota de fundamentare a Primarului comunei Pârscov privind 
aprobarea reorganizarii a  numărului de posturi, statului de 
funcții și organigrama unității administrativ teritoriale comuna 
Pârscov  , înregistrată la 

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

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

- Adresa nr.4933/15.04.2020 a Institutiei Prefectului – 
Judetului Buzau privind circulara ANFP referitoare la functia 
publica sau reorganizari de institutii si autoritati publice. 

- Adresa nr.5106/23.04.2020 a Institutiei Prefectului – 
Judetului Buzau privind numarul maxim de posturi pentru 
anul 2020. 

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 : modificarea si aprobarea numarului 

personalului din aparatului de specialitate al primarului comunei 



Pârscov  ; a numarul 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. 

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. 

 
 
Initiator,Primarul comunei Pirscov, 
 
Mihai Daniel 

                                                                                          
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                  Secretar general al comunei 

Jr.Calen Neculai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


