
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL   AL  COMUNEI  FRUMOSU  

______________________________________________________________________________________________________                                                                                                      
 

H  O T Ă R Â R E 
privind  modificarea statului de  funcţii  al  

aparatului de specialitate al Primarului  comunei Frumosu judeţul Suceava 
 
 

Consiliul local al comunei Frumosu,judeţul Suceava; 
Luând act de : 

 -referatul de aprobare nr.7642 din 18.06.2021  prezentat de domnul Buga Constantin – Primar al 
comunei Frumosu; 
-raportul compartimentului de specialitate nr.7643 din 18.08.2021 din cadrul Primăriei comunei 
Frumosu,judeţul Suceava; 
-raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 

Analizând  prevederile art.610 alin.1, art.611  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, din care reiese  necesitatea adoptării unei hotărâri  

privind modificarea structurii organizatorice a unității administrativ teritoriale ,respectiv 

modificarea organigramei și a statului de  funcții pentru aparatul de specialitate  al Primarului 

Comunei  Frumosu; 

Luând în considerare  dispozițiile Legii nr.153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, actualizată, 

Văzând prevederile H.C.L. nr.40 din 18.07.2021 privind modificrea organigramei și a 

statului de funcții al  aparatului de specialitate al Primarului  comunei Frumosu judeţul Suceava 

  În temeiul art. 129, alin. 1 ,  alin. 2  lit. ”a”, alin.  3 lit. ”c”, art. 139 alin.  1  și ale art. 

196 alin. 1 lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului  de specialitate al primarului 
comunei Frumosu, județul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Cu data emiterii prezentei hotărâri se abrogă orice altă hotărâre contrară prezentei. 
Art.3.Primarul comunei Frumosu prin  compartimentele de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
                    Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează: 
                                                 Buga Ioan                                                           Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 22.08.2021 
Nr.57 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 9 
Voturi:-Pentru : 9 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 


