
                   ROMÂNIA                                                                                                                               
    JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
             BUDACU DE JOS 
                                                
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos,  
începand cu data de 1 decembrie 2019 

 
 
 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa 
a ___ consilieri locali, 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos înregistrat sub nr. 

6199 din 21.11.2019; 
-Nota de fundamentare  a Primarului comunei Budacu de Jos înregistrată sub nr. 

6158 din 21.11.2019; 
-raportul secretarului comunei Budacu de Jos cu privire la modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii, înregistrat sub nr. 6200 din 21.11.2019; 
-adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud nr. I-C/ 6522 / 1.04.2019 

privind comunicarea numărului maxim de posturi stabilit pentru anul 2019; 
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 6294 din 

27.11.2019; 
 -raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 6295 din 
27.11.2019; 

-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 6296 din 
27.11.2019;  

În conformitate cu:  
-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 18 din 

15.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu 
de Jos pe anul 2019, cu rectificările ulterioare; 

-prevederilor art.405, art.407, art.409, art.610 si art.611 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a, art. 196 alin. (1) lit. (a) şi ale art. 197 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
ART.1(1) Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Budacu de Jos începand cu 1 decembrie 
2019, conform Anexelor nr.1 şi 2. 

          (2) Anexele 1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2 Cu  ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează 

primarul comunei Budacu de Jos. 
ART.3 Hotărârea va fi făcută publică prin afişare la sediul Consiliului local Budacu 

de Jos și pe site-ul instituției – www.budacudejos.ro – prin grija secretarului comunei. 

http://www.budacudejos.ro/


ART.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Budacu de Jos şi Biroul finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos. 
 ART.5.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: ___ voturi 
„pentru”, ____ voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din ____  consilieri prezenţi. 
 ART.6.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu 
de Jos, cu:   

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Budacu de Jos; 
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
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Din 27 noiembrie 2019      
 
 
 
 

 
 
 

 

 


