
 

R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA STEFESTI 

CONSILIUL LOCAL 

     

 

H O T A R A R E    

privind trasformarea unui post de natura contractuala,                                                                                                                                                                                              

aprobarea organigramei si a statului de functii 

al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefesti pe anul 2021 

 

      Avand in vedere : 

             - expunerea  de motive a primarului nr.1139 din 27.04.2021 , privind necesitatea aprobarii 

organigramei si a statului de functii ; 

 - referatul secretarului comunei Stefesti, nr.1155/28.04.2021 ;             

  -prevederile Ordonantei de urgenta nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri 

financiare,aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr.13/2011, prin care prefectul 

comunica numarul maxim de posturi pentru anul 2021 pe  fiecare unitate administrativ-teritoriala ; 

-art.554 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile 

si completarile ulterioare ;  

                

 In temeiul art. 129 alin.3 lit.b din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 

 

Consiliul local al comunei Stefesti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare : 

 

             Art.1. – Se aproba urmatoarea modificare in organigrama si statului de functii intervenita in 

aparatul de specialitate al primarului comunei asfel : transformarea functiei de natura contractuala 

de paznic gradul I, nivelul studiilor G/M , ocupat , in post de muncitor gradul , nivelul studiilor M 

din cadrul Compartimentul administrativ  . 

 Art.2. – Se aproba organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Stefesti conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare . 

             Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de secretarul comunei 

Stefesti si de compartimentul financiar contabil, si adusa la cunostinta celor interesati de secretarul 

general al comunei Stefesti. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 

Bogdan Mihael Cristian 

 

                                                                                               Contrasemneaza, 

                                                                                       Secretar general al comunei Stefesti, 

                                                                                        Adina Mariana Mihalcea 

STEFESTI:27 .05.2021 

Nr.20 

Hotararea a fost adoptata cu __voturi pentru; Voturi impotriva __ , Abtineri____ 

Consilieri in functie 11 , Consilieri prezenti____ 

 


