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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea 

Organigramei i Statului de Func ii ale Primăriei comunei Raciu ș ț
pentru anul 2013

Consiliul Local al Comunei Raciu, jude ul Dâmbovi a,ț ț
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 28.02.2013, ș ț
Având în vedere:
- Adresa cu nr.  44/ 04.01.2013 a Institu iei Prefectului – jude ul Dâmbovi a, înregistrată laț ț ț

registratura Primăriei Raciu cu nr. 285/22.01.2013;
- Referatul secretarului comunei Raciu, înregistrat cu nr. 568/08.02.2013, înso it de avizulț

comisiei de specialitate din CL Raciu;
-Ordonan a  de  Urgen ă  nr.  63/2010,  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.ț ț
273/2006, privind finan ele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare;ț
-prevederile Legii 188/1999, privind Statutul func ionarilor publici, republicată;ț
-Ordinul nr. 7660/2006 al Pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici privindș ț ț ț
aprobarea Instruc iunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a func iilor publice; ț ț
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.b) şi în temeiul art. 45 din Legea nr. 
215 /2001, privind administra ia publică locală, republicată, modificată şi completată, ț

 HOTĂRĂ TE: Ș

Art. 1  Se aproba Organigrama Primăriei comunei Raciu, conform Anexei nr. 1 la
prezentul proiect de hotărâre,  parte integrantă din acesta.

Art. 2  Se aproba Statul de func ii al Primăriei comunei Raciu, conform Anexei nr. 2ț
la prezentul proiect de hotărâre, parte integrantă din acesta.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul  comunei  iar  cu  aducerea  acesteia  la  cuno tin a  persoanelor  i  institu iilorș ț ș ț
interesate se însărcinează secretarul comunei.

Pre edinte de edin ă, ș ș ț Secretar,
             Consilier local Vlăsceanu Niculae       jr. Zaharia Alin
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