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HOTĂRÂRE nr. 54 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vadu Pasii 

 
        
 
          Consiliul local Vadu Pasii; 
          Având în vedere: 
          - referat de aprobare al primarului comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, înregistrată la nr. 
7482/24.06.2021; 
        - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 7483/24.06. 2021 aprobat de 
primarul comunei; 
        - avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economic-socială, buget-finanţe, 
administrarea bugetului privat al comunei, agriculură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 
servicii şi comerţ, nr. 7529/25.06.2021; 

Analizând prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Vadu Pasii, menționând că în sfera de autoritate a Consiliului Local se regăsește faptul că 
acesta are atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului. Consiliul local are 
iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 
care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau central; 

 
Potrivit prevederilor art. 129 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi 
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului; 

 
Luând în considerare prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia angajatorul are obligația să 
stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

Ținând cont de faptul că Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) este un 
instrument de conducere care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei 
componente atribuții, competenţe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații; 
       

În temeiul art. 129 si art. 139 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. 
”c”, art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Vadu Pasii, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 Începând cu data aprobării prezentei, se abrogă prevederile Anexei 1 la HCL nr.  
/2015 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vadu Pasii. 



Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Vadu Pasii, prin compartimentele de specialitate. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Buzau, Dosar cu 
hotărâri, Primarului Comunei Vadu Pasii, aparatului de specialiate al primarului comunei Vadu 
Pasii și se aduce la cunoștință publică pe site-ul comunei Vadu Pasii 

 
 
          PREŞEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL, 
 
                     VOINEA ION                                 TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
 
VADU PASII 
25 IUNIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din 
numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15  consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


