
        ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru 
personalul din cadrul U.A.T. comuna Breaza, judetul Buzau pentru 

anul 2018 
 

  Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau. 
Avand in vedere : 

 Expunere de motive a primarului comunei Breaza inregistrata la nr. 
6264/11.12.2017; 

 Raportul compartimentului de resort  inregistrat la nr. 6265/11.12.2017; 

 Avizul Comisiei de specialitate ; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. “a” pct. 
14 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu  

modificările și completările ulterioare; 

 Avizul A.N.F.P. Bucuresti nr. 11636 conexat cu nr. 5459 si nr. 3480/2018. 
In temeiul  art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica  

locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare  
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba organigrama pentru personalul din cadrul U.A.T. comuna 
Breaza, judetul Buzau, pentru anul 2018, asa cum reiese din anexa nr. 1 la 
prezenta hotarare. 

Art. 2.  Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Breaza, judetul Buzau, pentru anul 2018, asa cum reiese din 
anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. 3.  Se aproba statul de functii pentru serviciile publice organizate la 

nivelul comunei Breaza, judetul Buzau, pentru anul 2018, asa cum reiese din 
anexa nr. 3  la prezenta hotarare. 

Art. 4.  Anexa nr. 1, anexa nr. 2  si anexa nr. 3 fac parte integranta  din 

prezenta hotarare. 
Art. 5.  Secretarul  comunei va aduce la  cunostinta publica a persoanelor, 

serviciilor si autoritatilor vizate prevederile prezentei hotarari. 
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data de 

22.02.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a administratiei 
publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 9  voturi pentru, - voturi impotriva si 2 abtineri, din 
numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la sedinta. 


