
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului 
          

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in ședința din data de 

18.08.2022, 

Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei privind necesitatea adoptării 
hotărârii pentru aprobarea modificării organigramei, statului de funcții si numărului de posturi 
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Eminescu, 
 În baza:   

- referatului întocmit de Compartimentul de resurse umane înregistrat la Registratura 
Primăriei comunei Mihai Eminescu sub nr. 10620/12.08.2022, 

- prevederile H.C.L. nr. 1/10.01.2022 privind aprobarea organigramei, a numărului de 
posturi bugetate, a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 
2021, cu modificările și completările ulterioare, 

- avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  
În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, ale art. 4, alin. (3), art. 14, alin. (3), alin. (4) din Legea nr. 273/2006 
actualizată privind finanţele publice locale, 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2021 
privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. (1). Se aprobă modificarea organigramei, statului de funcţii si a numărului de 

posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei MIHAI EMINESCU, judeţul 
BOTOSANI. 

(2). Statul de funcţii, organigrama şi numărul de posturi al aparatului propriu de 
specialitate al Primarului comunei Mihai Eminescu sunt prezentate în anexele nr. 1, 2 şi 3, parţi 
integrante la hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Mihai Eminescu prin intermediul Compartimentul de resurse 
umane se va îngriji de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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