
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂMPINEANCA 
 

 
 
 

  HOTĂRÂREA nr. 56 
din  30 septembrie 2019 

 
Privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Câmpineanca şi pentru instituţiile şi serviciile 
publice din subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca 
 

Consiliul local al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, 
 

 -  având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 7 din 10 septembrie 2019  inițiat 

de viceprimarul comunei Câmpineanca privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Câmpineanca şi 
pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei 
Câmpineanca; 

 - având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Câmpineanca în 
calitate de inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 9358 din 10.09.2019; 

- având în vedere raportul secretarului comunei înregistrat sub nr. 9361 din 10 

septembrie 2019 precum și avizul Comisiilor de specialitate la acest proiect de 
hotărâre; 

- având în vedere Ordinul Prefectului județului Vrancea nr. 163/12.04.2019 
privind numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate în anul 2019, la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale din județul Vrancea, cu excepția celor din cadrul 
capitolelor bugetare ”Sănătate” și ”Asigurări și asistență socială”, ”Servicii publice de 

interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și 
organizate în subordinea consiliilor locale sau județene, după caz, prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective” așa cum 
sunt definite din Legea Serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sursa de 
finanțare; 

  
- având în vedere Acordul de cooperare pentru exercitarea funcției de audit 

intern, actualizat, încheiat între Filiala Județeană Vrancea a Asociației Comunelor din 
România, în calitate de entitate organizatoare a activității de audit public intern, așa 
cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale și UATC Câmpineanca; 

- în conformitate cu prevederile art. III alin. (1) și alin. (2)  precum și a anexei 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 



stabilirea unor măsuri financiare, republicată  cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- în conformitate cu prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c), art. 
390 alin. (2), art. 610 alin. (1), art. 611 alin. (1), art. 3 alin. (1) din anexa 1 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- în temeiul  prevederilor  art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se modifică organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Câmpineanca şi pentru instituţiile şi serviciile 
publice din subordinea Consiliului local al comunei Câmpineanca, conform anexelor  
nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

comunei Câmpineanca și comunicate celor interesaţi de secretarul comunei. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 
CHIRILĂ ȘTEFAN       ROTARU OANA 

  


