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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

	
Nr. 6/17.02.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  modificării  Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului 

comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local   
 
Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, jud. Buzau întrunit în ședință orinară azi data de 25.02.2021    
	  Având  în vedere :  

-Referatul  de  aprobare al Primarului comunei  Poșta Câlnău, jud. Buzau, de initiere a proiectului de  
hotarare inregistrat la nr. 18/ 17.02.2021;   

-Raportul  Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate   al primarului 
inregistrat  sub nr. 19/17.02.2021;  

 -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.20/17.02.2021;  
             - Structura  organizatorică și statul de funcții ale aparatului  de specialitate ale primarului aprobate  
prin  H.C.L. nr. 41/20.11.2019 privind aprobarea  Organigramei şi Statului de funcţii a Aparatului de 
Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;  
 -Regulamentul de organizare și  funcționare al Aparatului de Specialitatea al Primarului  comunei 
Poșta Câlnău aprobat prin  HCL nr. 14/28.04.2020; 
 - Adresa Instituției Prefectului- județul Buzău nr.5106/21.04.2020 , înregistrată la Primaria Poșta 
Câlnău  sub nr.2483/23.04.2020, privind comunicarea numărului maxim de posturi la nivelul U.A.T. Poșta 
Călnău, care sunt în număr de 35  plus  un post  șofer microbuz școlar conform   punct.5 anexa nr.1 la 
OUG.63/2010 

- Prevederile art. 129, alin(2), lit.a și alin (3) lit.c),  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;  
       In temeiul prevederile art. 129 alin (3), lit.c) si e), art. 139 alin(1), art.196 (a) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
  

H O T A R Ă Ş T E : 
     Art.1.(1)  Se aproba Organigrama  Aparatului de Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a 
Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  conform  Anexei nr.1 care face parte integranta 
din prezenta hotărâre.  
    (2) Se aprobă Statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al primarului comunei Poșta 
Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  conform  Anexei nr.2, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
    Art.2. La data intrarii în vigoare a prevederilor art.1. orice alte dispozitii contrare se abrogă.  
             Art.3. Compartimentul Resurse umane și compartimentul  financiar-contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
             Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului județul Buzău, Agentiei Naționale a 
Funcționarilor  Publici București, Primarului comunei Poșta Câlnău, Compartimentelor  Resurse Umane  și   
Financiar contabil,  se aduce la cunoștinţă publică prin afișare .                                        
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                             PRIMAR, 
                    MUNTEANU SORIN                                                                               
                                                                                                                          AVIZAT, 
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                                                               ENACHE ANA 

 
 


