
 

H  O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, pentru anul 2020 
   

  

            Având în vedere prevederile :  

-Art. III, alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare,cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.113 alin.2 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 , cu modificările şi completările 

ulterioare, 

-Art.38 din O.U.G. 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 ,cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.409  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

            Văzând : 

-H.C.L. nr. 54/ 2019 privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova pentru anul 

2019 ; 

-Adresa nr.6952/29.04.2020 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova privind stabilirea 

numărului maxim de posturi ce pot fi  încadrate  la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale în anul 2020; 

-Referatul de aprobare nr. 14.501/12.06.2020  al Primarului Comunei Bărcăneşti  

privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ,pentru anul 2020  ; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane și Serviciul Financiar 

Contabil nr. 14.504/ 12.06.2020  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, judeţul 

Prahova, pentru anul 2020 ;   

-Avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti nr. 14.503 /12.06.2020; 

-Avizul  comisiilor de specialitate  Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

 

            În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), alin. 3 lit.c), art.139 alin.1  şi art.196 

alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi 

completările ulterioare;  

  

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 

 

          Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, pentru anul 2020, conform anexelor 1 

şi  2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor 

interesate de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale. 
 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       Constantin Culcea ……………. 

  

 

 
                      Contrasemnează: 

                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                              BĂRCĂNEŞTI   

                                                                                            p. Nicoleta Savu 

 

 

 

  Bărcăneşti, 29.06.2020 

    Nr. 37 

 

 

 

Nr.consilieri in funcție 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenti 15   ;   Nr.voturi pentru 14         

Nr. voturi împotrivă      0  ;  Nr. voturi abținere      1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


