
 
 

 

   

HOTĂRÂRE 
 

privind  modificarea  statului de funcții  și a organigramei  
 aparatului de specialitate al primarului comunei Bucșani , județul Dâmbovița 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinara  pe luna 

mai    2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotărâre nr. 5062/18.05.2022 privind modificarea  statului de functii si a 
oranigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Bucsani, judetul Dambovita; 

 raportul  compartimentului resurse  umane nr.5052/17.05.2022 privind modificare statului de 
functii si a organigramei; 

 prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu 
modificarile si completarile  ulterioare  ; 

 prevederile   OG nr. 119/1999 , republicata , privind  controlul intern  si controlul  financiar 
preventiv , cu modificarile  si completarile ulterioare; 

 Raportul de audit financiar  nr.3680/08.04.2022, incheiat in urma actiunii privind Auditul  
financiar asupra  conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2021 la UAT Bucsani ; 

  Decizia nr. 4/2022 a Camerei de Conturi Dambovita ; 
 adresa  Institutiei Prefectului- Judetul Dambovita nr 13719/24.03.2022 - privind nr. de 

posturi  pentru anul 2022; 
 prevederile art. 129, alin (2) , lit.a), pct. ,,c” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 avizul favorabil nr. 5313/25.05.2022  al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local 

Bucsani . 
 

              În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
 
        Art. 1. – Se aprobă   modificarea  statului de functii  pentru personalul  din aparatul  de 
specialitate  al primarului  si organigrama , conform Anexelor  nr. 1 si 2   anexate la prezentul proiect 
de hotarare  ,   

            Art.2 –  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și 
compartimentul resurse umane , iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemnează , 

     JOIȚA FLORIN                           SECRETAR GENERAL AL UAT,  
                  ROTARU ADRIAN 
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