
ROMANIA                                                                             

     JUDEŢUL  BOTOŞANI 

  CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI  

 

 

 

 HOTĂRÂRE nr. 23 

privind modificarea  organigramei şi statului de funcții al  aparatului de specialitate al primarului 

comunei DOBÂRCENI   şi serviciile publice de interes local  

 

 

             Consiliul Local DOBÂRCENI  , județul Botoșani ; 

            Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului  nr.48/1 03 2022   

- raportul de  specialitate nr.47/1 03 2022 întocmit de secretarul general al comunei  

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dobârceni ,  

  In conformitate cu prevederile art. 121 alin(1)si (2) din Constituția României, republicata;  

- prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozitiilor art. 140 alin (1) si (3) art 154 (1)  art.196 alin.(1) lit.a) art 197 alin 

(1) art .198 alin (2) art. 243 alin (1), lit a si b , art. 390 alin. 2 art 392 , 409 alin. 3 lit a,  art. 477 alin 1 

, art 478 ali. 1 si alin. 2 si 618 alin. 21 , alin. 22 si alin. 23  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

           Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei  aparatului de specialitate al primarului Primăriei   

comunei DOBÂRCENI, județul Botoșani şi serviciile publice de interes local, prin desființarea 

Compartimentului relații cu publicul.  
                  (2) Se aprba modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
Primăriei comunei DOBÂRCENI, județul Botoşani, şi serviciile publice de interes local prin desființarea  

postului din  cadrul Compartimentului relații cu publicul, 

                   (3) se  modifica componența Compartimentului Registrul agricol  prin înființarea   unui 

post de Consilier I debutant pe langa cel existent .  

           Art.2. Se aprobă  modificarea  organigramei  şi statului  de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei DOBÂRCENI  şi serviciilor publice de interes local conform anexelor nr. 1 şi nr.2, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.        

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărari  prezentei se încredinţează 

primarul comunei. 

Art.4. Prezenta se comunică la : - Instituţia Prefectului judeţului  Botoșani  - Primarului 

comunei; - Compartimentului Financiar Contabil ; - A.N.F.P; 

 

 

 
Presedinte de sedinta  

Hodan Neculai, 

 

                                                                                                                          Contrasemneaza, 

       

                                                                                                SECRETAR General, 
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