
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa 

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2019; 

 Având  în vedere: 

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

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

 - avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 46366/2018 pentru stabilirea 

structurii de funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ: 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă organigrama şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Griviţa, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Griviţa, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Griviţa. 

 Art. 4. - Primarul comunei Griviţa, judeţul Vaslui, cu sprijinul compartimentului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

          Consilier                     Secretar 

                Năftică Vasile                                                Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

 

 

 

Griviţa, 30 octombrie 2019 

Nr. 51 
                Aprobat cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 


