
           ROMÂNIA  
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                          PROIECT nr 2086 din 9.08.2021 
COMUNA NEGRILESTI                                   
 CONSILIUL LOCAL  

H O TĂ R Â R E 
pprivind aprobarea modificarii  Organigramei şi a Statului de funcţii al personalului 
din aparatul  de specialitate al Primarului comunei  Negrilesti  

 
 Consiliul Local al comunei Negrilești, judetul  Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă 
ordinară în data de _____, în prezenţa a ____ consilieri din totalul de 11 în funcţie, 
şedinţa fiind publică; 
 Având in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Negrilesti în calitate de inițiator a 
proiectului de hotărâre nr.2087/9.08.2021 ; 
- raportul de specialitate al secretarului  general al UAT nr. 2088/9.08.2021; 

- avizul consultativ __________ al Comisiei I 
- avizul consultativ __________ al Comisiei II 
-adresa nr IC/7214/2021 primita de la Institutia Prefectului prin care ni se 

comunica numarul maxim de posturi stabilite pentru anul 20201respectiv 20 posturi 
pct 1 din anexa OUG nr 63/2010 si 1 post pct 5 din anexa la OUG nr 63/2010 

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.c), art. 139 alin. (1) 
și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 ART. 1 (1)  Se aprobă modificarea  Organigramei şi Statul  de funcţii al 
aparatului de specialitate  al Primarului comunei Negrilesti, conform Anexelor nr. 1 şi 
2 la prezenta hotărâre.   
            (2) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
 

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
secretarul general al UAT  şi primarul comunei. 

 
ART. 3  De la data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr.39/.2020 pentru 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al personalului din aparatul  de 
specialitate al Primarului comunei Negrilest își încetează aplicabilitatea. 

 
ART. 4 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu ___ voturi "pentru", ___ "abțineri" și 

___ voturi "împotrivă" (majoritate simplă). 
 
         Primar,                                                                   Aviz de legalitate, 
    Costin Dumitru                                                    Secretar general al UAT, 
                                                                         Muresan Danuta-Domnica 

 
 
 
 
 


