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HOTĂRÂREA NR. 92

din 30 mai 2019
privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce
aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane, Protecţia
Muncii şi Secretariat;
• Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov nr. 5894/CD/2018 privind numărul
maxim de posturi pentru anul 2018;
• Adresa nr. 6419/02.04.2019 a Primăriei oraşului Buftea înregistrată cu nr.
16380/02.04.2019 la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
• Avizul nr.16380/2019 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la
Primăria oraşului Buftea cu nr. 8664/2019;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 86/31.07.2013 privind aprobarea organigramei
aparatului de specialitate al Primarului şi a instituţiilor publice din subordinea Consiliului
local al oraşului Buftea, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Buftea;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 52/30.04.2015 privind aprobarea modificării
organigramei, a statului de funcţii, şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Buftea;
În conformitate cu prevederile:
• Art.107, art.112 din Legea nr.188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
republicată 2 , cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinului nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru
obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de
transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea
modelului-cadru de stat de funcţii, emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
• Art XVI, alin. 2 lit. (a), lit. (b), lit. (c) din Legea nr. 16112003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
• Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene
• Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii;
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;

• Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
• Art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
În temeiul art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

administraţiei

HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Buftea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă modificarea statului de funcţii şi a numărului de personal al
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea, conform Anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Începând cu data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea orice alte
prevederi contrare.
Art.4. - Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate.
Art.5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului
judeţului Ilfov.
Contrasemnează,

PR

SECRETAR,

D

ANGHE~.t. NA.
~
-

IHAELA

Ui!1ţ7
1

2

'

Comparâm~nţ9rdj11~. ţinişt~ publică şi

paza

bu11uritor
11

Serviciul ac!:'linţii publice, investiţii,: informatică,
proiecte cufinanţare internaţională

-

·I
..J

1+1

Birou ••;:

I

finanţe

;:::==========================~

l,

_____
Birou financiar contabil
1+5

___,

Compartiment de.autorizare pentru serviciile de
transport public local
2

Birou constatare, impunere, încasare debite
1+9

Compartiment urmărire debite, inspecţie fiscală,
executare silită
5

...,

....

:::,

C
•CU ·z;.
11t1

E

w .....
.1=;! "
tlll

mm

CV
ltl

:e:

Serviciul administrativ, administrare cimitir public
1+8
Serv. pentru ges~onarea câinilor fără stăpân Buftea
l
1+7
Compartiment evidenţă patrimoniu, spaţiu locativ,
autorizaţii şi avize
4
Compartiment registru agricol, cadastru

s

tompartimgrit arhivă

.

:i

ServiciuLJuridili şi autoritat~ tutelară

H8
Birou informaţii, relaţii publice; bibliotecă
.
1+5
Serv. întreţinere domeniul public, privat; iluminat
public, spaţii
1+7

