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HOTĂRÂREA NR. 182 
din 21 decembrie 2021 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ce aparţin aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane, Protecţia 

Muncii şi Secretariat; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 49 din 31 martie 2021 privind aprobarea organigramei 

şi a statului de funcţii ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
În conformitate cu prevederile: 

• Art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), art. 391, art. 610 şi art. 
611 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

■ Art. XVI, alin. (2) lit.(a), lit. (b), lit.(c) din Legea nr. 161/2003 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; 
• Art. 38 din Ordonanţa 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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010; 

• Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară ; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 

În temeiul art. 139 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 al aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Buftea, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art. 3. - Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate. 

Art.4. - 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. 
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