
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 76 
DIN 31.08.2021

privind: modificarea  Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de 
specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila. 
              Consiliul Local Unirea întrunit în sedinta ordinară de lucru din data de 31.08.2021

Având în vedere HCL Unirea nr. 28/29.03.2021 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul 
Brăila,  

Nota de fundamentare a primarului comunei privind modificarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate, cu respectarea numărului maxim de posturi aprobate; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile art. 17 alin. (1) – (5) și art. 173 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată în anul  2011, cu modificările și completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (3) lit.”c”, art. 242, art. 385, alin. (3) art. 390

alin. (2), art. 392 alin. (1), 402 alin. (1), art. 404, art. 409, art. 610 și art. 611 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
precum și de cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu 
modificările și completările ulterioare OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a” coroborat cu alin. (3) lit. ”b”, art. 139 alin. (1), art. 154
alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. ”a”, și art. 198 alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE : 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii al Aparatului propriu 

al primarului comunei Unirea, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei 
Unirea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grija 
secretarului general al comunei.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
SOARE TUDOREL BADIU RODICA - ALINA


