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                                          CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE     38/2019 

                         
                        R O M A N I A 
      COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
                    CONSILIUL LOCAL , 
	

	
H O T Ă R Ă R E 

pentru modificarea Hotararii nr. 34 din 30 septembrie 2019 a Consiliului Local 
Căneşti …”privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei  si  

statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti ,  
judetul Buzau – forma actualizata conform codului Administrativ…” 

		
	
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 
Avand in vedere :	 	expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , 
înregistrată la nr. 2.707 din 28  octombrie  2019 ; 
v raportul compartimentul de specialitate  , din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului , înregistrat la nr. 2.708 din  28  octombrie  2019 ; 
v rapoartele de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Canesti  anexate la Hotărâre, inregistrate la nr. 
2737/2738/2739 din 30  octombrie  2019 ; 

	
In baza prevederilor	: art. 1 , art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 34 din             
30 septembrie 2019 …”privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei  
si  statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti ,  
judetul Buzau – forma actualizata conform codului Administrativ…”; 
v art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
v prevederile art. 59 din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**) 

(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative ; 

v art. 7, alin. (2) din LEGEA nr. 287/2009 (*republicată*) privind Codul civil ;  
v art. 121 , alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată ; 
In temeiul : art. 129 , alin. (1) , art . 139 , alin. (2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), lit. 
“a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ . 
 

H O T A R A S T E : 

ARTICOL UNIC :   prevederile “urmatoarelor articole” - din Hotararea 
Consiliului Local Canesti nr. 34 din 30 septembrie 2019 …”privind aprobarea 
numarului de posturi , al organigramei  si  statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau – forma actualizata 
conform codului Administrativ…” se modifica si vor avea urmatorul cuprins :   
 
 
La articolul 1. “se introduc alineatele (1) şi (2) care vor avea  următorul 
cuprins: 
 
«(1) Incepand cu data de 01 septembrie 2019 se stabileşte funcţia publica de 
execuţie “consilier achiziţii” prin schimbarea denumirii functiei publice de execuţie 
“consilier“ din cadrul compartimentului “Registru agricol” din organigrama si  
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statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Căneşti , judeţul 
Buzău cu menţinerea drepturilor salariale prevazute de Legea - cadru nr. 153/2017 
cu modificarile şi completarile ulterioare ; 
 Funcţionarii publici care la data aprobarii structurii organizatorice in condiţiile 
alin. (1) ocupă funcţii publice care implica desfaşurarea de activitati de achiziţie 
publica in proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice vor fi 
numiţi in funcţiile publice de “consilier achizitii publice” . 
. . . . . . . . . . 
 
«(2) Incepand cu data de 01 septembrie 2019 se stabileşte funcţia publica specifica 
de “secretar general al unitatii administrativ teritoriale “ prin transformarea 
funcţiei publice generale de “secretar al unitatii administrativ teritoriale” din 
organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Căneşti , judeţul Buzău  .  
 Funcţionarul public care la data aprobarii structurii organizatorice in condiţiile 
alin. (2) este numit in funcţia publică generala de “secretar al unitatii administrativ 
teritoriale“ se reincadreaza in funcţia publică specifica de “secretar general al 
unitatii administrativ teritoriale “  cu menţinerea drepturilor salariale prevazute 
de Legea - cadru nr. 153/2017 cu modificarile şi completarile ulterioare .  
. . . . . . . . . . 
 
La articolul 2. “ANEXA nr. 2” “Stat de Personal” , “nr. crt. 17” , “Gradul 
profesional” este “Principal” nu “Superior” cum in mod eronat a fost inscris .  
	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Genoveva PRUNĂ 

 
 

 CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                         
Secretar General al U.A.T. 

             Vasile EPURAN 
 

 

Nr. 38. Canesti , Buzău - 31 octombrie 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	data	de	31	octombrie		2019	,	cu	respectarea	prevederilor	art	.	139	,	alin.	(2)	,	lit.	‘’b’’	şi	art.	196	,	alin.	(1),	
lit.	“a”	,	coroborat	cu	art.	(197	–	200	cu	referire	la	hotarari)	din	ORDONANŢĂ	DE	URGENŢĂ	nr.	57	din	3	iulie	
2019	privind	Codul	administrativ	cu		un	numar	de	8(opt)		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„–„	impotriva	din	
numarul		total	de	8(opt)		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8(opt)		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


