
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
                                 C  O  M  U  N  E  I      V  A  M  A   B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 82 din 31.07.2018  

- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Vama Buzăului 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul compartimentului de 

specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (3), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare adresa nr. 7103 din 21.05.2018 a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, prin care a fost 
comunicat Primăriei Comunei Vama Buzăului numărul maxim de posturi pe anul 2018; 
 Văzând Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 38064/2018, înregistrat la Primăria comunei Vama 
Buzăului sub nr. 4454/19.07.2018; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                                             H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1: Se aprobă înființarea postului de administrator public, conform prevederilor art. 112, alin. (1), din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 

    Art.2: Se aprobă înființarea postului de consilier personal al primarului, în conformitate cu prevederile art. 66, alin. (1), 
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          Art.3: Se aprobă desfiinţarea postului – funcţie publică de execuţie auditor, clasa I, grad superior, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului; 
         Art.4: Se aprobă înfiinţarea postului de inspector asistent, clasa I, în compartimentul Urbanism, Autorizare construcții, 
Investiții, Achiziții Publice, cu atribuții pe linie de investiții și achiziții publice; 
         Art.5: a) Se reorganizează şi se redenumeşte Compartimentul Urbanism în Compartimentul Urbanism, Autorizare 
Construcții, Investiții, Achiziții Publice, funcţionarul din cadrul fostului Compartiment Urbanism va fi numit conform art. 100 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;         

        b) Se reorganizează şi se redenumeşte Biroul Economica în Birou Buget-contabilitate, Taxe şi impozite, 
Colectare creanţe, Patrimoniu, funcţionarii vor fi numiţi conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

        c) Se reorganizează şi se redenumeşte Compartimentul Agricol în Compartimentul Fond funciar, Consiliere 
agricolă, Registrul agricol, funcţionarii vor fi numiţi conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

        d) Se reorganizează şi se redenumeşte Compartimentul Resurse umane, SS, AT, AS în Compartimentul Asistenţă 
socială, Autoritate tutelară, Sesizări succesorale, Resurse umane, funcţionarul va fi numit conform art. 100 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
           Art.6: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale comunei Vama Buzăului, județul Brașov, conform ANEXEI I şi 
ANEXEI II ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
          Art.7: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri; 
          Art.8: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului judeţului Braşov, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
compartimentului resurse umane şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Ciprian Alexandru NEAGOVICI                                                       Avizează pentru legalitate, 
                                                       SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


