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REFERAT de APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 
statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Buneşti, începând cu data de 01.11.2019.  
 

 
 
           Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art.6 alin (3), art.29 
alin.(1) lit. c) şi alin.(3) şi art.30 alin.(1) şi (2) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului 
Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a statului 
de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buneşti, începând 
cu data de 01.11.2019. 
         Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii şi a statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Buneşti, începând cu data de 01.11.2019. 
         În conformitate cu prevederile art.610, 611 şi 612 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, actualizată; OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; OUG 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, coroborate cu prevederile  HGR 
nr.937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară garantat în plată, vă 
propun proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă la prezentul referat de aprobare. 
         Faţă de cele de mai sus, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi asupra proiectului Hotărârii 
Consiliului Local privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a statului de 
personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buneşti, începând cu 
data de 01.11.2019.  
         Anticipând solicitudinea dumneavoastră, vă mulţumesc şi vă rog să primiţi stimaţi 
consilieri locali, expresia consideraţiei mele. 

  
 

INIŢIATOR 
Primar, 

Mircea Pălăşan 
 


