
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL                                                  

 
    HOTĂRÂRE 

privind revocarea HCL nr. 34 / 16.07.2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău 

 
 Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  

06.08.2020; 
Având în vedere: 
-  proiectul de hotărâre nr. CL/ 311 din 03.08.2020, inițiat de către primarul comunei; 

 - referatul de aprobare nr. CL/310 din 03.08.2020 a primarului comunei, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea revocării HCL nr. 34 din 2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate 
al primarului comunei Gioseni, județul Bacău 
              - raportul de specialitate nr. CL/309 din 03.08.2020, întocmit de compartimentul resurse – umane, prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre;  
 - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/319/320/321 din 06.08.2020; 

În baza prevederilor: 
  - art.385 alin.(3), art.405,407 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare; art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modficiările și completările ulterioare; 
art.7 alin.(13) din  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată; 

Luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gioseni nr.34/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău; 
 - adresa nr.52516 din 12.12.2019 a ANFP București și notificările din portalul ANFP București, prin care se 
comunică observațiile cu privire la organigrama și statul de funcții actual, aprobat prin HCL Gioseni nr.66/2019  și  
HCL Gioseni nr.34/2020 ; 
 În temeiul art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) , art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1),(2), (4) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 34 din 16.07.2020 privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate  al primarului comunei Gioseni, județul Bacău. 

Art.2. Se aprobă organigrama si statul de functii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni 

județul Bacău, prevăzut în Anexele nr. 1 si 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, prin biroul contabilitate și 

compartimentul resurse - umane. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Bacău,  

ANFP București, biroului și compartimentului precizate la art.3, precum și spre cunostinta publică, în conditiile legii. 

 
Președinte de ședință 

             Consilier,       
             Calara Alexandru   Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NR. 39 
din   6 august  2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  12  voturi ,,pentru”  din   12  consilieri prezenți. 
Red.SC/3ex. 


