
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BALTA ALBĂ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind abrogarea Hotararii nr.28/3O.O4.2O2O,privind modificarea 

structurilor functiilor publice in aparatul de specialitate al primarului 
comunei Balta AlbaJudetul Buzau si Hotararii nr.29/3O.O4.2O2O privind 

aprobarea numarului de personal,a numarului de functii publice,organigramei 

si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului-forma 
actualizata potrivit Codului administrativ. 

Consiliul local al comunei Balta Alba , judetul Buzau,intrunit în sedinta de 
lucru ordinara în data de 29.05.2020; 

Avand în vedere: 
• referat de aprobare a primarului Comunei Balta Alba judetul Buzau,

privind rectificarea bugetului propriu al comunei Balta Alba,pe anul 2020, 
înregistrata la nr. 2544/ 14.05.2020; 

• adresa nr.5618 si 5620/ 14.05.2020 a Institutiei Prefectului Buzau ;
• raportul compartimentului Financiar Contabil, Impozite si Taxe Locale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul 
Buzau, înregistrat la nr. 2543/ 14.05.2020; 

• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
nr.103, 104, 105/29.05.2020; 

-In temeiul art.129,alin.1,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57
din 3 iulie 2019 ,privind codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Incepand cu data prezentei se abroga Hotararea nr.28/30.04.2020,privind 
modificarea structurilor functiilor publice in aparatul de specialitate al primarului 

comunei Balta Alba,judetul Buzau si Hotararea nr.29/30.04.2020 privind aprobarea 
numarului de personal,a numarului de functii publice,organigramei si statului de 

functii pentru aparatul de specialitate al primarului-forma actualizata potrivit 
Codului administrativ. 2020 

Art.� .. C:IJ. g.g;µ�rţ la inc;lepl�pirţ ?- pr�z�ptei hotar.ari _s_� _ip�gr�it)eaz.� ��crf:'tRrnl 
general al UAT Balta Alba,judetul Buzau. 

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se 
comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Balta Alba in sedinta ordinara din 
data de 29.05.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG.nr.57/2019, cu un nu mar de -11 voturi pentru O voturi irnpotriva si -O abtineri, 
din nurnarul total de 11 consilieri infimctie si -11 consilieri prezenti la sedinta. 
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