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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

si numărului de personal ce aparțin aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernătești, instituțiilor si serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Local Cernătești 
 

  
 
    Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 
a) Art. 15 alin. (2), art 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) din Constitutia României,  

republicată; 
b) Art. 3 si art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) Art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2006,  

republicat cu modificările si completările ulterioare; 
d) Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art.  
130,  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c raportate la art. 
155 alin. (5) lit. e) art. 391, art. 392 si art. 409 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările si completarile ulterioare, 
e) Art. 2, art. 3, art. 18*1 alin. (1),  alin. (3) si alin. (4), art. 21 alin. (1), lit. b), art. 

22, art. 26 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 29 alin.(1) si alin. (2), art. 30 si art. 67 alin. (1), 
alin. (2) lit. c) si alin. (3) lit. c), art. 67*1, art. 69 alin. (4) si alin. (5), art. 71 alin. 2 lit. a) si 
lit. c) – j) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile 
ulterioare si Hotararea Guvenului nr. 884/ 2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000; 
f) Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările si completările  

ulterioare 
g) Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică,  

republicată; 
h) Legii 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare 
i) Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu  

modificările si completările ulterioare; 
j) Legii 153/2017 Lege-cadru, privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
k) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică 

locală; 
l) H.G. nr. 546/2020, privind modificarea și completarea H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici; 
m) Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicvare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public; 
n) Legii 51/2006 a serviciilor comunitare, republicată, de publice cu  

modificările si completările ulterioare; 
 o) Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea nr. 
1447/2007; 



 p) HCL nr. 26/2021 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Știința 
Cernătești, cu modificările si completările ulterioare;  
q) Ordonanta Guvernului  nr. 71/2002 privind organizarea si  functionarea 
 serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,  

 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

r) Ordonanta guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin  
Legea nr. 98/2009; 

s) O.M.S. nr. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performantă privind  
constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru 
situatii de urgentă; 
 

ținând cont de: 
 

- Adresa nr. 4145/09.04.2021 a Instituției Prefectului Județului Buzău, 
privind numărul maxim de posturi pentru comuna Cernătești, determinat conform 
prevederilor pct.1 și 4 la anexa O.U.G. nr. 63/2010, acesta fiind de  26 de posturi, 
(inclusiv funcțiile de primar, viceprimar); 

- Dispozițiile primarului comunei Cernătesti nr. 15 și nr. 16/2021 privind 
definitivatul stagiului a doi funcționari publici debutanți; 

-  Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătești nr. 
193/02.08.2021;   

- Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse umane, Salarizare, 
Registratură și relații  publice,   Monitorizare proceduri  administrative nr. 
194/02.08.2021;         

 - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei cernătesti; 
 
         În temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 lit.,,a”, din OUG 57/2019, privind 
Codul Administrativ;       
   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEIC CERNĂTEȘTI, întrunit în ședință  
ordinară,  în data de 26.08.2021, adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se aprobă, Organigrama, Statul de funcții si numărului de personal ce 
aparțin aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătești, instituțiilor si 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cernătești, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

1) Anexa 1 - Organigrama aparatului de specialitate al primarului  
comunei Cernătesti, a institutiilor si a serviciilor; 

2) Anexa 2 - Stat de functii al aparatului de specialitate al primarului  
comunei Cernătesti; 

3) Anexa 3 - Stat de functii – Serviciul de salubrizare Cernătesti; 
4) Anexa 4 – Organigrama Club Sportiv Stiinta Cernătesti; 
5) Anexa 5 – Statul de functii al Clubului Sportiv Stiinta Cernătesti (16 

posturi în afara numărului maxim de posturi, aprobat, pentru comuna Cernătești, 
conform adresei nr. 4145/09.04.2021 a Instituției Prefectului Județului Buzău); 
        
   Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, iși încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cernătești nr. 37/30.07.2020 privind 
aprobarea organigramei statului de funcții și a numărului de personal al aparatului 
de specialitate al primarului comunei  Cernătești, județul Buzău, cu modificarile 
ulterioare. 

 



 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 

Secretarului General al comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului 
comunei Cernătești, ANFP Bucuresti și se comunică Instituției Prefectului Județul –
Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

        Presedinte de Sedintă,                      Contrasemneaza pentru legalitate, 
                 Consilier                                      Secretar general al comunei 
          Leu  Ștefan-Mădălin                            Dumitrascu Doru-Vasile 

 

Cernătesti,  

                          

 

 

 

       

 

 

 

Nr. 36/26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernatesti în ședința din data de 

26.08.2021 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 
consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 

 

 


