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CONSILIUL LOCAL DĂMUC 

 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 32 din 27 mai 2021  
 

privind  aprobarea  reorganizarii aparatului  de specialitate al primarului comunei Dămuc și 
aprobarea organigramei , statului de personal și statului de funcții 

 

          Consiliul Local al comunei Dămuc, jud. Neamț; 
 

Având în vedere prevederile art. 405, 407, 409, 610, 611 alin 1 și alin 2 și art. 612 din 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
Urmare a referatului de aprobare nr. 3080 din 21.05.2021, al  primarului comunei 

Dămuc prin care se propune reorganizarii aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Dămuc și aprobarea organigramei , statului de personal și statului de funcții;  
Analizând raportul de specialitate nr. 3081 din 21.05.2021, al persoanei cu atribuții 

privind resursele umane din cadrul primăriei din care rezultă necesitatea aprobării 
reorganizarii aparatului  de specialitate al primarului comunei Dămuc și aprobarea 
organigramei , statului de personal și statului de funcții; 

Cu avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Nr.3169 din 27.05.2021; 

Ținând cont de prevederile art. 385 alin 3 coroborat cu art. 402 alin 1 din OUG 
57/2019; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin 2 lit. a, alin 3 lit c, 139 alin1 şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului  comunei 

Dămuc, județul Neamţ, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă statul de functii  al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dămuc, județul Neamţ, potrivit anexei nr.2, parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă statul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dămuc, județul Neamţ, potrivit anexei nr.3, parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice prevederi contrare 
cuprinse in hotararile adoptate anterior. 

Art.5. Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta 

hotarare. 

 

                      Președinte de ședință,     AVIZAT pentru legalitate, 
          Consilier-Oniga Simion Beniamin  
                                                                                              Secretar general,-Țepeș Mihai 
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