ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea structurii organizatorice a functiilor publice locale
din cadrul U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau.
Avand in vedere :
 Referat de aprobare al primarului comunei Breaza inregistrata la
nr. 4877/22.08.2019;
 Raport al compartimentului de resort inregistrat la nr.
5068/29.08.2019 ;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 370 alin.(1) si (2), art. 390 alin.(2) art. 392, art.
393, art. 407, 610 alin.(1) si art. 611 alin. (1-2) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba structura organizatorica a funcţiilor publice
locale in cadrul U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau, astfel cum
reiese din anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. (1) In structura functiilor publice, aprobate conform art. 1
din prezenta hotarare, se stabileşte funcţia publica specifica de
Secretar general al Comunei Breaza, Judetul Buzau, prin
transformarea funcţiei publice generale de Secretar al Comunei
Breaza, Judetul Buzau.
(2) Reincadrarea în funcţia publica specifica de Secretar
general al comunei Breaza, Judetul Buzau, se va face in termen de 30
de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu menţinerea
drepturilor salariale prevazute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificarile şi completarile ulterioare, avute la data de 30 septembrie
2019.
Art.3. (1) In cadrul structurii organizatorice a functiilor publice
locale, se stabileste funcţia publica de execuţie de “consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional superior”, prin schimbarea denumirii
functiei de “inspector clasa I, grad profesional superior” din cadrul

Compartimentului “Achizitii Publice”, post ocupat in structura
functiilor publice locale.
(2) Numirea în funcţia publica de executie de “consilier
achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior”, se va face in
termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,
cu menţinerea drepturilor salariale prevazute în Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificarile şi completarile ulterioare, avute la data de
30 septembrie 2019.
Art.4. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce la
cunostinta publica a persoanelor, serviciilor si autoritatilor vizate
prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOGZA VIOREL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
UNGUREANU CARMEN
NR.95
BREAZA 26.09.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta
din data de 26.09.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 10 voturi pentru, - voturi
impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri
prezenti la sedinta.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 95/26.09.2019

STRUCTURA
FUNCTIILOR PUBLICE

Functia publica

Nivelul functiei

I.Functii publice de conducere specifice
Gradul II

-Secretar general al comunei
II.Functii publice de executie - clasa I

consilier,
consilier juridic,
inspector,
consilier achiziţii publice;
III. Functii publice de executie - clasa II

-Referent de specialitate
IV. Functii publice de executie - clasa III

-Referent

Gradele profesionale sunt următoarele:
a) debutant;
b) asistent;
c) principal;
d) superior, ca nivel maxim.

Gradele profesionale sunt următoarele:
a) debutant;
b) asistent;
c) principal;
d) superior, ca nivel maxim.
Gradele profesionale sunt următoarele:
a) debutant;
b) asistent;
c) principal;
d) superior, ca nivel maxim.

Presedinte de sedinta
BOGZA VIOREL
Secretar General
Ungureanu Carmen

