
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea structurii organizatorice a funcţiilor publice locale 
 

Consiliul local al comunei Năeni; 
 Având în vedere : 
- expunerea de motive a primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 

1455/27.09.2019; 
- raportul secretarului general al comunei, inregistrat la nr. 1456/27.09.2019; 
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local Naeni, 

inregistrat la nr. 1457/27.09.2019; 
- prevederile art. 370 alin.(1) si (2), art. 390 alin.(2) art. 392, art. 393, art. 

407, 610 alin.1) si art. 611 alin. (1-2) din Legea nr. 57/2019 – Codul 
administrativ. 
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.(a) si 197 alin.(1) lit.(1,2 si 4) din 

Legea nr. 57/2019 – Codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art. 1 Se Aprobă structura organizatorica a funcţiilor publice locale in 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Naeni, expusa in anexa 
nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art. 2 (1) In structura functiilor publice aprobate conform art. 1 din 
prezenta hotarare, se stabileşte funcţia publică specifică de Secretar general al 
comunei Naeni, Judetul Buzau, prin transformarea funcţiei publice generale de 
Secretar al comunei Naeni, Judetul Buzau. 
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    (2) Reincadrarea în funcţia publica specifica de Secretar general al 
comunei Naeni, Judetul Buzau, se va face in termen de 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu menţinerea drepturilor salariale 
prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, avute la data de 31 august 2019. 

 
         Art. 3 (1) In cadrul structurii organizatorice a functiilor publice locale, se 
stabileste funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa II, grad 
professional asistent, prin transformarea functiei contractuale de muncitor 
calificat II, post in structura functiilor contractuale. 

(2) In cadrul structurii organizatorice a functiilor publice locale, se 
stabileste funcţia publică de execuţie de referent, clasa II, grad professional 
asistent, 3 posturi, prin transformarea functiei contractuale de referent II, 
posturi in structura functiilor contractuale. 
 
         Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, Primarului Comunei Naeni, 
Compartimentului resurse umane, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, 
si se va aduce la cunostinta publica prin publicare pe pagina de internet la 
adresa www.primarianaieni.ro. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BURDUCEA MIRCEA 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
JR. MIHĂILĂ DANIEL 

 
Nr. 25 
NĂENI, 30 SEPTEMBRIE 2019  
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată conform prevederilor art. 139 alin. 1) cu un număr de 8 voturi 

pentru, 0 impotriva si 1 abtinere. 


