
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  

  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii  pentru aparatul de specialitate  

al Primarului Comunei Aluniş, Judeţul Prahova 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă  ordinară 
 
    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 5.977  din  08.10.2019; 
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul administraţie publică din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Aluniş,  nr.6.198 din 17.10.2019; 
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
- Avizul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii 
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
- Avizul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
- Prevederile art. 390, alin. (2), art.518, art. 610, alin.(1) şi alin.(2), art. 611, alin.(1) şi 
alin.(2), art. 628 şi Anexa nr. 5 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
         În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin.(2), litera  a) şi alin.(3), litera c) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1.-Se aprobă  organigrama şi ştatul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  
Comunei Aluniş, Judeţul Prahova, conform anexei nr.1 şi anexei nr.2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
         Art.2.-Denumirea „Secretarul Comunei Aluniş” se înlocuieşte în cuprinsul tuturor 
documentelor cu denumirea „Secretarul general al Comunei Aluniş”. 
           Art.3.-Primarul Comunei Aluniş,  birourile şi compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Aluniş, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
conform competenţelor. 
           Art.4.-Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului general al Comunei 
Aluniş, în termenul prevazut de lege: 

- Primarului Comunei Aluniş; 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- Compartimentului administraţie publică; 
-  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Aluniş, precum şi 

pe pagina de internet www.primariaalunis.ro 
 

Adoptată astăzi, 31 octombrie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
             Daniela Bobeică 

                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                    Secretarul general al Comunei Aluniş, 
                    Marilena Constantinoiu 
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