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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , 
județul Buzău 

  
 

Consiliul Local al comunei PUIEȘTI, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară, 
Având în vedere: 
-referatul Primarului Comunei Puiești de inițiere a proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.228/2021 
-raportul compartimentului de specialitate  înregistrat la nr.229/2021; 
-raportul de  avizare  pe  fond  al proiectului  de  hotărâre  emis  de  comisia  de 
specialitate din cadrul  Consiliului  Local  Puiești ; 
-prevederile H.C.L Puiești nr.23/24.05.2021 privind aprobarea numărului de 
personal, a numărului de  funcții publice ,organigramei şi statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare-forma actualizată  
-adresa Instituției Prefectului , județului Buzău nr.4145/09.04.2021 prin care se 
comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2021  
-raportul final al examenului de promovare în clasă a unui funcționar public 
nr.6171/28.09.2021 
În conformitate cu prevederile: 
-prevederile art.14 din ORDINUL nr. 1.932 din 18 decembrie 2009 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare;  
-prevederile art.144 alin.(1) din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare;  
-prevederile art. 409, alin.(1), alin.(3) lit.”a” , art.476 alin. (1) și (2) lit.”b”, art.477 
alin.(1), art.480 din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 
și completările ulterioare 
-prevederile Legii nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
 
 



Pagina 2 din 2 

 În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  și art.196, 
alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1 Se aprobă modificarea nivelului unei funcții publice de execuție din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău după 
cum urmează: 
 -funcția publică de execuție de ”referent ,clasa a-III-a, gradul profesional 
superior” din cadrul  Biroului Buget-contabilitate, impozite și taxe locale, resurse 
umane și salarizare  (nr.crt.9 din statul de funcții)  se modifică în  ”consilier, clasa 
I, gradul profesional asistent” ca urmare a promovării în clasă a unui funcționar 
public, titular al postului. 
 Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , Anexa nr.2 la 
Hotărârea nr. 23/24.05.2021 a Consiliului Local Puiești se modifică potrivit 
prevederilor art.1 și va avea forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.3 Biroul buget-contabilitate, impozite și taxe locale , resurse umane și 
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea hotărârii 
Instituției Prefectului Județului Buzău , Agenției Naționale a Funcționarilor Publici-
București precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice locale. 
 
Iniațiator, 
  Primar,       Avizat pentru legalitate, 
Rodica Bârlă        Secretar general al comunei, 
         Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.40 PUIEȘTI-BUZĂU ,05.10.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  din data 
de _____ cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de - voturi ”pentru” , -  ”abțineri”  și  - voturi ”împotrivă”, din numărul total 
de 13 consilieri în funcție și - consilieri prezenți la ședință. 
 
 
 
 
 
 


