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HOTĂRÂRE 
privind modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcții al U.A.T comuna Raciu 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.10.2019,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a iniţiatorului proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr. 6741/29.10.2019, raportul

secretarului general al U.A.T. comuna Raciu, înregistrat sub nr. 6740/29.10.2019, şi avizul comisiei de
specialitate din cadrul CL Raciu;

-  Adresa  cu  nr.  3327/08.04.2019,  înregistrată  la  Primăria  comunei  Raciu  cu  nr.  2430/12.04.2019,  a
Instituției  Prefectului  –  Județul  Dâmbovița,  privind  numărul  maxim de  posturi  pentru  anul  2019
aferent U.A.T. comuna Raciu;

- Dosarul misiunii de audit intern cu tema „Auditul gestiunii resurselor umane şi salariazarea personalului”,
înregistrat la UAT comuna Raciu sub nr. 6487/18.10.2019;

- Prevederile Anexei nr. VIII - Familia ocupationala de functii bugetare  administratie, IV. Nomenclatorul
si ierarhia functiilor publice din administratia publica locala din Legea nr. 153/2017, Lege – Cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 128, alin. 2, lit. a, şi alin. 3, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  prevederilor  art.  196,  alin.  1,  lit.  a  din  OUG nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 Se aprobă modificarea Organigramei U.A.T. comuna Raciu,  conform anexei nr.  1,  parte
componentă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă modificarea Statului de funcții al U.A.T. comuna Raciu, conform anexei nr. 2,
parte componentă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
iar  cu  aducerea  acesteia  la  cunoștința  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  se  însărcinează  secretarul
comunei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar General,
     Consilier local Dinu Maria Magdalena          jr. Zaharia Alin
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