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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

 
CONSILIUL LOCAL 

EXEMPLARUL 
NR. ___________ 

cu sediul în :localitatea Dămienești,comuna Dămienești,județul Bacau,str,Vasile Morțun,nr.78,cod poștal 607135, 
telefon 0234502 .fax 0234222870,e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com,site:www.primariadamienesti.ro 

 
H O T Ă R Â R E A 

Nr.  8  din 26 februarie 2021 
 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii  
pentru aparatul de specialitate al primarului  comunei Dămienești, județul Bacău 

 
                     Consiliul Local al comunei Dămienești, întrunit în sedință  ordinară în data de 
26 februarie 2021 
 
Urmare a:   

- referatului de aprobare al primarului comunei Dămienești, inregistrat nr. 486 din 
data de 10.02.2021, instrument de motivare si prezentare  a proiectului de hotărâre 
484 din data de 10.02.2021,prin care se propune aprobarea organigramei si a statului 
de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dămienești; 

- raportul de specialitate al secretarului general înregistrat sub 485 din data de 
10.02.2021; 

- a faptului că nu se întreprind modificări în statul de funcții de natura avizării Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici, așa cum este prevăzut de art. 401, alin.1, lit. b), 
respectiv art. 402, alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Analizând: 
- nota de fundamentare înaintată sub nr. 208 din 19.01.2021; 
- notificarea ANFP nr. 2923/2021 înregistrată sub nr. 554 din 15.02.2021; 

Având în vedere: 
- prevederile art.129 alin (2) lit.a, alin (3) lit c), art.139 din Ordonanța de Urgență a, 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând act de avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 
emise astfel: 

- nr. 693 din 25.02.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 
apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; 

- nr. 695 din 25.02.2021al comisiei pentru  învățămînt, sănătate, cultură, protecție 
socială, activități sportive și de agrement; 

- nr. 694 din 25.02.2021 al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărire, protectia 
mediului, servicii si comerț. 
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           Constatând  existența avizului de legalitate al secretarului general UAT, emis în 
conformitate cu prevederile art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.  Începând cu data prezentei se aprobă: 
- redenumirea compartimentului AGRICOL, RESURSE UMANE ȘI STARE CIVILĂ               

în  compartiment  AGRICOL. 
- redenumirea compartimentului SECRETAR GENERAL U.A.T în  SECRETAR GENERAL 

UAT, STARE CIVILĂ și RESURSE UMANE. 
Art.2. Se aproba Statul de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dămienești, conform anexei nr. l, care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru 
anul 2021. 
Art.3.  Se aproba Organigrama aparatul de specialitate al primarului comunei 
Dămienești, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru 
anul 2021. 
Art.4. Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Dămienești 
cu sprijinul aparatului de specialitate. 
Art.5.  (1) Prin grija secretarului comunei Dămienești, județul Bacău, prevederile prezentei 
vor fi afișate la sediul primăriei și aduse la cunoștință   : 

 Instituției Prefectului județul BACĂU 
 A.N.F.P București 
 Primarului comunei Dămienești 

              (2) Prezenta hotărâre poate fi consultată pe site-ul  institutiei la adresa: 
www.primariadamienesti.ro/ MONITORUL OFICIAL/HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII 
DELIBERATIVE. 
              
Art.6.  (1) Prezenta hotărăre a fost adoptată de către Consiliul local în sedința ordinară, cu 
un număr de 11 voturi ,,pentru”,  0  voturi ,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 
             (2) Au fost prezenți un număr de  11 consilieri, din totalul de 11 mandate. 
 
 
 
 

Presedinte de ședintă,                                                                 
Consilier local, 
 
CIOBANU Puiu 

CONTRASEMNEAZĂ de LEGALITATE 
Secretar general  UAT 
 
VERDE Matilda 
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