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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Sărata, județul Bacău 

 
Consiliul Local al  comunei Sărata , județul Bacău, întrunit în ședința ordinară  din data de 

27.02.2023; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5/1 din 13.02.2023 a primarului comunei; raportul de specialitate al 
compartimentului resurse umane nr.817 din 13.02.2023; avizele nr.19/20/21 din 27.02.2023,  ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local Sărata; 

În baza prevederilor: 

- ar t .370 al in .(1)  –  (3) ,  ar t .382,  art.385 alin.(3), art.405, art.409 alin.(1) și alin.(3) lit.c), art.538, art.541 

din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; art.40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; art.III din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare; art.7  din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

Luând în considerare: 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr. 41/11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sărata, județul Bacău; 

- adresa nr. 8299 din 19.04.2022 a Instituției Prefectului Județul Bacău, prin care se comunică numărul 

maxim de posturi corespunzător UAT Sărata, în conformitate cu Ordinul Prefectului județului Bacău 

nr.93/07.04.2022, modificat prin Ordinul Prefectului județului Bacău nr.102/19.04.2022; 

În temeiul  art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 

de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului  Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău, 

astfel: Anexa nr.2 se modifică și se înlocuiește cu  Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Primarul comunei, prin compartimentele financiar - contabil și resurse – umane din cadrul aparatului 

de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ, în 

conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 

Art. 4.  Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului 

Bacău, primarului comunei, compartimentelor nominalizate la art.2, precum și spre cunostința publică, în 

secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul 

www.comuna-sarata.ro 

 
Președinte de ședință,                   Contrasemnează, pentru legalitate 
Consilier Local                    Secretarul general al comunei Sărata 
Argatu  Vasile                                     Cristina Sandu  
 

 
 
 

Nr.   7        
din   27  februarie 2023 
Red.SC/2ex 

Hotărâre adoptată cu un număr de   11  voturi ”pentru” ,   -     voturi ,,împotrivă ” și   -    voturi  ,,abținere””   de către     11    consilieri 
prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție 

http://www.comuna-sarata.ro/

