ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
ORASUL POGOANELE
HOT ARARE
privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
Primarului orasului Pogoanele in anul 2018
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau ;
Avand in vedere :
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr.960/25.01.2018;
- Expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele, județul Buzău înregistrată sub
nr.961/25.01.2018;
- Avizul ANFP nr. 62561/17.12.2016 privind funcțiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orașului Pogoanele, județul Buzău ;
- O.U.G. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;
- O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
alte măsuri ;
- O.U.G. nr. 58/2014, privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor
acte normative ;
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele;
In temeiul art. 36 alin.1, alin.2 lit.”a”, alin.3 lit. „b”, art. 45, art. 115 si art.
117 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
Primarului orasului Pogoanele in anul 2018, așa cum sunt cuprinse in anexa nr.1. si 2 care fac
parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.2. Compartimentele, Resurse umane si Contabilitate buget, vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari .
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesate .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Popescu Mircea
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 3 / 31.01.2018
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
31 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 14 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

