
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILESTI 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Mihailesti 

 
Consiliul local al comunei Mihailesti,  judetul Buzau 
Avand in vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Mihailesti inregistrat  nr. 251 din 

data de 16.01.2020 prin care se propune aprobarea organigramei si a statului de functii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti; 
 raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de resort, 

înregistrat sub nr. 679 din 10.02.2020. 

 avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti 
 prevederile art.129 alin (2) lit.a, alin (3) lit c), art.139 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, actualizată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.l Se aproba organigrama aparatul de specialitate al primarului comunei 
Mihailesti conform anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art.2 Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Mihailesti, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotarare.   

Art.3 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari de consiliu local orice 

prevedere contrara se abroga. 
  Art.4 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 

autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Cristiean MARIN 
 

Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 

                                              Violeta – Adelina TUDOSE 

 

Mihăileşti  

17.02.2020 

Nr.7 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data de 
17.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 1 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri in 
funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 



Comuna Mihailesti              Anexa nr. 1 la HCL nr. 7/2020 

Judetul Buzau 
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Anexa 2 la HCL  nr.7/2020
STAT  DE FUNCŢII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MIHAILESTI

de 
conducere 

de execuţie /nivel 
de salarizare de conducere de execuţie grad

1 PETRE DORINEL Primar
2 SIMION GHEORGHE Viceprimar
3 vacant administrator 

public 
M

4 Tudose Violeta Adelina Secretarul 
general al 
comunei

I S

5 Nedelcu Lucian George Consilier personal 1A S

6 Moraru Florinel Referent III superior M

7 Micu Monica inspector I superior S
8 Ghilinta Gheorghe referent III superior M
9 Stan Dina referent III superior M
10 vacant consilier achizitii 

publice
I asistent S

11 vacant consilier juridic I principal s

12 temporar vacant inspector I asistent S
13 Masgras Adriana - Carmen inspector I superior S
14 Toader Paula - Alexandra referent GIM

15 vacant sef centru S
16 vacant educator specializat S
17 vacant psiholog S
18 vacant muncitor calificat GIM
19 Bratu Nicoleta educator specializat S
20 Dragan Cornelia Mihaela educator specializat S
21 Clinciu Nicoleta Loredana educator specializat S
22 Lazar Mariana administrator M
23 Iordache Maria guard I M
24 Musat Vasile sofer microbuz scolar M

compartimentul de asistenta sociala, autoritate tutelara

compartiment juridic 

Nr. 
crt. 

Funcţia contractuală
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compartimentul contabilitate, taxe si impozite locale, achizitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului

"Centrul Educational Multifunctional IMPREUNA"



de 
conducere 

de execuţie /nivel 
de salarizare de conducere de execuţie grad

Nr. 
crt. 

Funcţia contractuală
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25 Cioroiu Cristina asistent personal M
26 Lazar Adrian asistent personal M
27 Mihai Mela asistent personal M
28 Nicolae Elena asistent personal M
29 Caragea Daniel asistent personal M
30 vacant asistent personal M
31 vacant asistent personal M
32 vacant asistent personal M
33 vacant asistent personal M
34 vacant asistent personal M
35 vacant asistent personal M
36 vacant asistent personal M
37 vacant asistent personal M
38 vacant asistent personal M
39 vacant asistent personal M

40 Ivascu Aurica muncitor calificat II M

41 Chiran Stefana Alina bibliotecar II M

Ocupate Vacante Total

7 2 9

1 0 1

6 2 8

15 15 30
0 2 2
15 13 28
2 0 2
24 17 41

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

         Funcţia   \    Număr posturi

Nr. total de funcţii publice de conducere

Nr. total de funcţii contractuale

Violeta - Adelina TUDOSE
Secretar general al comunei

Cristiean MARIN

Compartimentul administrativ 

Biblioteca comunala

Nr. total de funcţii publice

Nr. total de funcţii contractuale de conducere

Nr. total de funcţii din instituţie

Contrasemneaza

Presedinte de sedinta

Demnitari

Asistenti personali ai personalelor cu handicap

Nr. total de funcţii publice de execuţie
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