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JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA BUNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR 20 
PRIVITOR LA: 

Modificarea organigramei si a statului de funcţii anexelor 1 si 2 si 
aprobarea acestora. 

Consiliul Local Bunesti, judeţul Vâlcea, intrunit in şedinţa extraordinara din data 
de 12 .06.2013 la care participa un număr de 11 consileri din 11 in funcţie. 

Prin hotărârea nr 13/2013 domnul ILIE MIHAI a fost ales preşedinte de şedinţa 
pe o perioada de trei luni (MAI ,IUNIE,IULIE) 

Luând in dezbatere : 
-expunerea de motive prezentata de domnul primar inregistrata sub nr 3012din 

10.06.2013, prin care se propune aprobarea modificări organigramei si statului de funcţii 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti. 

- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrat 
la nr 3013 din 10.06.2013care se propune aprobarea organigramei si statului de funcţii 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 
înregistrat la nr 3045 din 11 .06.2013. 

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de 
hotărâre întocmit de secretarul localităţii înregistrat sub nr 3069 din 11.06.2013. 

In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta 
decizionala. 

In temeiul art. 36 alin 2 lit b coroborat cu 45 alin (1) din Legea 215/2001 
,privind administraţia publica locala ,cu modificările si complectarile ulterioare ,cu un 
număr de 11 voturi "Pentru" adopta următoarea: 

HOTĂRÂRE 
Art. 1 Se aproba modificarea organigramei a aparatului de specialitate al 

Primarului conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aproba modificarea statului de funcţii al Aparatului de specialitate al 

Primarului conform anexei II care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publica prin afişare si se 
comunica Instituţiei Prefectului judeţului Valcea.in vederea efectuării controlului 
legalităţii ,prin grija secretarului comunei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA CONTRASEMNEAZĂ 
ILIE MIHAI 

SECRETAR 
GEANA ELENA ADRIANA 


