
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BALTA ALBĂ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind modificarea structurii funcJiilor publice,in aparatul de specialitate al primarului 
comunei Balta Alba judeJul Buzău Consiliul Local al comunei Balta Albă, judeţul Buzău întrunit in sedinta de lucru ordinara in data de 26.06.2020; In temeiul art.129,alin,3)lit.c),art.139 alin 1),art.196,alinl)lit.a)art.197,alinl)si 4),art.370 alin(l)-(3)art.406,art.407 si art.476-481 din O.U.G.57 /2019-Codul administrativ; In conformitate cu prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24 /2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata,cu modificările si completările ulterioare; Având în vedere prevederile art.9 pct.9,pct.8 din Cartea Europeana a autonomiei locale ,adoptata la Strasburg la 15 octombrie1985,rectificata prin Legea nr.199 / 1997; Potrivit adresei nr.5106/21.04.2020 din partea Institutiei Prefectului-judetul Buzau; Luand act de -referatul de aprobare a proiectului de hotărâre prezentat de catre primarulcomunei,in calitate de iniţiator,înregistrat cu nr.3098/ 17.06.2020; -Raport de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comuneiBalta Alba nr.3097 / 17.06.2020; -raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Balta Alba judeţul Buzăunr.133,134,135/26.06.2020; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aproba modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitatea al primarului comunei Balta Alba,după cum urmează: Se modifica funcţia publica de consilier grad profesional principal din cadrul compartimentului Asistenta sociala - Autoritate Tutelara si Arhiva in functie publica de consilier grad profesional superior si functia publica de referent III grad profesional principal din compartimentul Financiar Contabil,impozite si taxe locale,stare civila si registratura in funcţie publica de execuţie de referent III grad profesional superior . Art.2.Noua structura de functii publice modificate este expusa in anexa nr. l,care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.3. Secretarul general al comunei va comunica în copie prezenta hotărâre: - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;- Prima��munei Balta Albă;
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Acestă hota d� iz> o_s _radoptata de Consiliul local al Comunei Balta Alba, în şedin/ă ordinara din 26 iunie 2020 cu respectarea prevederilor
art. 139 alin,Jrtfftc.Ce'geiff(,., 57/2019 Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru,-] votun impotriva din numărul total de 11 
consilieri locali în junc/ie şi - 11 consilieri prezen/i la vot, 








