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HOTĂRÂREA NR. 29 

 
privind modificarea organigramei si  statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Calafindesti, judetul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Calafindesti, judeţul Suceava; 
 
   Având în vedere: 
 -         Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, judetul Suceava,  
- Referatul de aprobare al  domnului Frincu Adrian, primarul comunei Calafindesti, judeţul Suceava inregistrat 

sub nr. 4147 din 26.07.2021; 
- Raportul de specialitate, inregistrat sub nr. 4148 din 26.07.2021 
- Rapoartele comisiilor de  de specialitate, inregistrate sub nr. 4145  si 4146 din 26.07.2021,   

In conformitate cu : 
         -prevederile art.III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare cu modificarile si completarile  ulterioare, 
        - prevederile Legii cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
          In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art. 139 alin(1), art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

             Art.1 Se aproba transformarea  functiilor contractuale de executie - paznic  - din cadrul    
Compartimentului Gospodarire comunala,PSI,Paznici comunali in muncitor ; 

             Art.2 Se aproba statul de functii  al aparatului de specialitate al Primarului comunei Calafindesti, 
judetul Suceava , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din  prezenta hotarare. 

           Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul 
resurse umane si Compartimentul finaciar contabil , achizitii publice si executari silite din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava. 

           Art.4. Prezenta se comunica: 
            Primarului comunei 
              Institutiei Prefectului –judetul Suceava 
              Compartimentului financiar contabil achizitii publice si executari silite  si Compartimentului resurse 

umane 
   Afisare si publicare pe pagina de internet a comunei Calafindesti. 
 

        Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza, 
             CIOBAN LEONTE                                                                                                       Secretar general delegat 
                                                                                                                                                Cucu Ana Florentina 
 
 Calafindesti, 06.08.2021 
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