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COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 9 
privind transformarea unui post de referent, clasa III, din cadrul compartimentului 

financiar contabil, impozite și taxe locale, în post de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, ca urmare a promovării în clasă a funcționarului public, 

precum și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Ziduri, județul Buzău 

     Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Ziduri nr. 1052/2021 ; 

- raportului compartimentului de specialitate  nr. 1053/2021; 

- art. 480, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ ; 

- Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, actualizată, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 32/2021 și nr.33/2021; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău nr. 5106/2020, cu privire la 
numărul maxim de posturi; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) alin.(3) lit.c), art. 139 alin. (1) și 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art.1). Se aprobă transformarea unui post de referent, clasa III din cadrul 
compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale, în post de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a promovării examenului în clasă 
de către funcționarul public. 

     Art.2). Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ziduri, județul Buzău, prevăzut in anexa nr. I, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

     Art.3). Secretarul comunei Ziduri va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate și publicarea pe site-ul 
primăriaziduribz.ro. 

     Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Nedelcu Nicolaie                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.02.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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