
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.27/2010 
privind aprobarea organigramei, numărului de posturi şi  a  statului de funcţii al 
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, 

judeţul Vaslui  
 

 Având în vedere: 
- prevederile art. 107, 111 şi 112 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile 

OrdonanŃei Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 

- prevederile art.XVI alin.(2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenŃei în exercitarea demnitatilor publice, a funcŃiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea coruptiei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- avizul favorabil al ANFP nr.488680 din 26.07.2010 privind funcŃiile publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui; 
 - în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a“, alin. (3) lit. „ b”, art. 45 alin. (1) 
şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1. Se aprobă numărul de posturi bugetare, funcŃiile de conducere şi funcŃiile 
de execuŃie din aparatul de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, potrivit 

Statului de personal din anexa nr.1. 
 

Art.2. Se aprobă Organigrama şi numărul de personal din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Muntenii de Sus, conform anexei nr. 2. 
 

 Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4. Primarul comunei Muntenii de Sus, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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