
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
  CO�SILIUL LOCAL  
           
                                          HOTĂRÂREA nr. 7 
                                          din  30 martie 2009                                                                                                  
    

Privind:  aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Structurii 

aparatului de specialitate al primarului, pe compartimente şi servicii, la nivelul 

Primăriei comunei Paltin, judeţul Vrancea  

 

Consiliul Local al comunei  Paltin, jud. Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,  
 
                       - având în vedere expunerea de motive şi proiectul  de hotărâre nr. 

927 / 26.02.2009, privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

şi a Structurii aparatului de specialitate al primarului, pe compartimente şi servicii, 

la nivelul Primăriei comunei Paltin, judeţul Vrancea, prezentate de către primarul 

comunei Paltin, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local;  

                      - în baza raportului de specialitate nr. 902 / 24.02.2009, înaintat de 

către secretarul comunei Paltin, cu privire la necesitatea aprobării prezentei 

Hotărâri;   

                      - ţinând cont de adresa 12117 / 04.12.2008, a Instituţiei Prefectului 

Judeţul Vrancea, prin care se solicită revocarea Hotărârii nr. 20 / 2008, considerată 

nelegală, a Consiliului Local Paltin, privind înfiinţarea, la nivelul comunei a unui 

„Serviciu Public de Transport Şcolar 

                      - în baza prevederilor anexei nr. 5 / 2b, din OG nr. 10 / 2008, privind 

salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

                         - în baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b”, art. 

45, alin. (1),  art. 115 alin. 1 lit. “b”, şi art. 117, alin. 1, lit. “a”, din Legea nr. 215 / 

2001, a administraţiei publice locale, republicată,  

 

                                                        H  O T Ă R Ă Ş T E   :  
 Art. 1.   

(1) Aprobarea  modificării Organigramei Primăriei comunei Paltin, 

judeţul Vrancea, prin menţinerea numărului de funcţii şi posturi, şi dispunerea  pe 

compartimente şi servicii, fără nicio suplimentare, aşa cum este prezentată în 

anexa nr. 1. 
             (2) Aprobarea modificării Statului de funcţii la nivelul  Primăriei comunei 

Paltin, conform anexei nr. 2, precum şi a Structurii de personal a Primăriei 

comunei Paltin, şi a aparatului de specialitate al primarului, pe compartimente şi 

servicii, conform anexei nr. 3. 



(3)  Desfiinţarea Serviciul Public de Transport Şcolar, la nivelul comunei 

Paltin, înfiinţat prin Hotărârea nr. 20 / 2008, acesta fiind înlocuit la nivelul 

Organigramei cu postul de şofer, încadrat conform prevederilor anexei nr. 5 / 2b, 

din OG nr. 10 / 2008, cu modificările ulterioare,  postul de şofer regăsindu-se în 

subordinea viceprimarului, la compartimentul administrativ. 

 

Art. 2.   Pe data adoptării prezentei Hotărâri, se  revocă Hotărârea nr. 20 / 2008 a 

Consiliului Local Paltin, privind înfiinţarea Serviciului Public de Transport Şcolar 

la nivelul comunei Paltin, precum şi alte Hotărâri anterioare, privind Organigrama 

şi Statul de funcţii la nivelul Primăriei comunei Paltin. 
 

Art.  3.   Anexele 1, 2 şi 3,  fac parte integrantă din prezenta  Hotărâre.  

 

 Art. 4.   Secretarul comunei Paltin va asigura procedurile de aducere la cunoştinţă 

publică şi de comnicare a pezentei Hotărâri, o va comunica primarului  comunei, 

precum şi Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea, pentru exercitarea cntrolului de 

legalitate, în termen legal. 

 

 

 
 
           PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                 CO�TRASEM�EAZĂ, 
                             Consilier,                                                 Secretarul comunei Paltin, 
        VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                              IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


