
ROMANIA                                                             
JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL TINTESTI 
 
 

 HOTARARE 
privind aprobarea organigramei si  a  statului de functii  pentru anul 2020 al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tintesti si serviciu public de interes local din subordinea 

Consiliului local Tintesti 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 
Avand in vedere: 

 
• Initiativa d-lui primar  Stoica  Aurel ; 
• Raportul de aprobare al  primarului comunei Tintesti inregistata sub nr.7416/14.10.2020 
• Raportul compartimentului de specialitate al  primarului   nr.7417/14.10.2020 
• Raportul comisiilor de specialitate nr.7418/14.10.2020 
• Avand in vedere prevederile art.370, art.371, art.372, art.102 alin.(1), art 409 alin.(1) si 

art.534 din OUG nr.57/2019privind Codul administrativ, functiile publice  locale sunt functii 
publice stabilite, prin lege, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice 
locale prevazute la art.385 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

• Potrivit adresei de la Institutia Prefectului judetul Buzau nr.5106/2020 referitoare la numarul 
maxim de posturi al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti, stabilit de 
catre prefect, numarul maxim de posturi este de 31 de posturi. 

 
În temeiul art. 139, alin. (1) si art. 166 alin. (2) lit. ,,f”, din OUG 57/2019, privind Codul 

Administrativ 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1  Aprobarea    organigramei  al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti , conform 
anexei  1 care fac parte integranta din prezenta hotarare 

   
Art. 2 Aprobarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti si a 

serviciului public de interes local , conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare  
. 

 
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei Tintesti. 
 
Art. 4 Secretarul general comunei  va comunica prezenta hotarare si autoritatilor  interesate. 
 
 

Nr.48/16.10.2020	
Ţinteşti	

 
 
				PRESEDINTE	DE	SEDINŢĂ																																																							Avizeaza:	
																		CONSILIER		 	 	 	 	 Pentru	Secretar	general,	
																		Visteanu	 Dumitru	 																												 	 						Petrescu	Sandina		
	
	
       Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta din data de 16.10.2020, cu respectarea prevederilor 
art.139alin.(1) din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu numar de 13 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul 
total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta 


