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 HOTĂRÂRE  
privind reorganizarea și stabilirea numărului de posturi pentru 

aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Lapoş, 
 judeţul Prahova și aprobarea organigramei şi a statului de funcții  
 
 
 
    Având în vedere: 
 
    - Referatul de aprobare nr. 1317 / 14.06.2021 al Primarului Comunei Lapoș, domnul Tîrlea 
Dumitru Constantin, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei Comunei 
Lapoş, judeţul Prahova și aprobarea organigramei şi a statului de funcții, precum și Raportul 
comun nr. 1326 / 16.06.2021 al compatimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Comunei 
Lapoş. 
 
În baza dispozițiilor: 
 
    - art. 173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) , art.191 alin.(1) lit.a) , alin.(2) lit.a), art. 370 alin.(2), 
art.391, art.405 , art.407, art.408, art.409, art. 414, art. 421 alin.(2), art. 512, art. 518, art.519 
alin.(1) lit.c) și alin.(3)-(10), art.476 alin.(1) și alin.(2), art.477 alin.(1) coroborat art. 478 
alin.(1)-(3), art. 539-545 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
    - prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
   - Prevederile din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
   - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 
cu completările și modificările ulterioare; 
  - art.4 pct.6 din Legea nr.69/2010 a responsabilității fiscale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;. 
 
În temeiul prevederilor:  
           -art.129, alin.2 lit.a), alin. 3 lit.c)  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 



 
Consiliul Local al comunei Lapoş , judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Lapoş.  
Art.2 Se aprobă organigrama şi statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei 
Comunei Lapoş, care sunt prevăzute în anexele nr.1-2 ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.3  Pentru respectarea prevederilor legale, personalului contractual ale căror posturi sunt 
afectate de aprobarea noilor structuri, procedurile legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se vor aplica până la data de 25 august 2021, în acest sens reorganizarea 
va produce efecte depline și noile structuri aprobate vor fi funcționale începând cu data de 26 
august 2021. 
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă prevederile Hotărârilor nr.1/2017 
şi nr.9/2021 ale Consiliului Local al Comunei Lapoş privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lapoș  
Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de specialitate 
ale Primăriei Comunei Lapoș şi va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
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