
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  

HOTĂRÂREA Nr. 86 din 23.06.2022 

 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 

                       
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă extraordinară de indata în data de 
23.06.2022, 
 
     Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Budila, înregistrat sub nr. 
8254/30.05.2022, în calitate de initiator si raportul de specialitate nr. 8255/30.05.2022 al 
Compartimentului Resurse Umane, prin care s-a propus modificarea organigramei, statului de personal 
si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  

 
Având în vedere: 

- HCL nr. 18 din 27.01.2022 privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila 
- art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României, republicată 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), b), art. 3 alin. (1) și alin. (4), art. 6, art. 7 și art. 11 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 10 lit. c) si art. 13 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile 
si completarile ulterioare 
- OG 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-art. 370, art. 406, art. 407 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 3 
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. h) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

      
     În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
     Art. 1. Se aproba organigrama, statul de personal si statul de functii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Budila, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



     Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Budila, 
prin Compartimentul Resurse Umane si Biroul Financiar Contabil. 
     Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
    Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, primarului comunei  
Budila, Compartimentului Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, ANFP și se aduce la 
cunoștință publică, prin grija secretarului general al comunei Budila, prin afisarea pe site-ul 
www.budila.ro. 
 
     Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 13 consilieri locali, din numărul de 
13 consilieri aleși, cu un număr de 13 voturi pentru. 
 

 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      Secretarul General al comunei Budila, 

               CONSTANDIN IOAN     Alexandra-Aveluța BENIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


