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P R O I E C T   D E    H O T Ă R Â R E 
Nr.12/21.02.2023 

privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii  
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari 

 
Luând în considerare referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari 

în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea aprobării Structurii organizatorice 
şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari; 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Consiliului local Puchenii Mari privind aprobarea Structurii 

organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Puchenii Mari; 

- prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice; 

- dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Instituției Prefectului - Judetul Prahova nr. 4812 din 28.03.2022 
înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari sub nr. 956 din 04.01.2023 privind 
numarul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unității administrativ-teritoriale; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (3) lit. c), art. 370 alin. (2), art. 391, art. 405, art. 407, 
art. 408, art.409, art. 414, art. 518, art. 539-542, art. 544-547 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Consiliul local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 Se aprobă Structura organizatorica a aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Puchenii Mari, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Puchenii Mari, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local Puchenii Mari nr.33/8.08.2017. 



Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă 
Primarul comunei Puchenii Mari prin grija Secretarului general al comunei si 
Compartimentul Financiar Contabil. 

Art. 5 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor, autorităţilor şi persoanelor 
interesate va fi asigurată de către Secretarul general al comunei. 
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