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HOTARAREA nr.19 din 31 MARTIE 2021 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate a 

primarului Comunei Urecheşti Judeţul Bacău 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 31.03.2021 

Având în vedere: 

• Adresa Instituţiei Prefectului -Judeţul Bacaă nr. 5067/07.09.2020 şi Ordinul Prefectului

judeţului Bacău nr. 292/29.08.2020 prin care s-a stabilit numărul maxim de posturi pentru

personalul din cadrul UAT Urecheşti, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr 273/2006 privind finanţele publice

locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare;

• Referatul pentru aprobare nr. 1373/03.03.2021 înaintat de către Primarul comunei

Urecheşti;

• Raportul de specialitate nr. 1864/22.03.2021 al compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului;

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti;

Potrivit prevederilor: 

• Art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 518 din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. III alin. (1) din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

• Legea nr. 153/2017 privin salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu

modificările si completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea ş1 dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

• Legii nr. 53/2003-Codul Muncii,republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;

• Legii nr. 155/2010-Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

• H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a

Poliţiei Locale;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 
199, alin.(l) si (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 



Consiliul local al Comunei Urecheşti adoptă prezenta.., " 
HOTARARE: 

Art. 1. - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al aparatului de specialitate a
primarului comunei Urecheşti judeţul Bacău, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 ce fac parte 
integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2. - Primarul comunei Urecheşti prin intermediul compartimentelor de specialitate va
duce la îndeplinire prezenta Hotărâre. 

Art. 3. - Prezenta Hotărâre poate fi atacată in termen de 30 zile la Tribunalul Bacău -
Secţia a II a Civilă şi de Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 
privind conteciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectându-se 
procedura prealabilă. 

Art. 4. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoştinţă în condiţiile
legii şi se comunică, Primarului Comunei Urecheşti, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
şi Instituţiei Prefectulului - Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

( Art. 5. - Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Urecheşti,
judeţul Bacău, în şedintă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,_Iespectiv_cu un număr de 6 voturi "pentru�. _-_ v0turi "împotriva" şi 5

"abţineri" din totalul de 11 consilieri prezenţi în funcţie, 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local 

Anghelu '.Ale�Ecini� 

Contrasemnează 
Secretarul General al Comunei Urecheşti, 

Cichindel C istinel 




