
R O M A N I A 

JUDETUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

 HOTĂRÂRE  

 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Blejesti, Judetul Teleorman, incepand cu data de 

01.01.2021  

  

 

Consiliul local Blejesti intrunit in sedinta de lucru ordinara pe luna 
Ianuarie 2021, in data de 8  ianuarie 2021, avand in vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti nr. 70/ 5 ianuarie 201 prin care 

se propune modificarea  statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Blejesti;Raportul de specialitate , înregistrat  la  nr. 88 din data de 6 ianuarie 2021 ; Ordinul 

Prefectului judetului Teleorman nr. 260 din 27.04.2020 , înregistrat la Primăria Blejești cu nr. 

3036 din 05.05.2020 privind stabilirea numarului maxim de posturi la unitatile administrativ 

teritoriale  din judetul Teleorman , respectiv anexa nr. 11 ce cuprinde numarul maxim de 26 

posturi stabilite pentru comuna Blejesti ; proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ; 

avizul spre aprobare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Blejesti 

- prevederile Legii-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 şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

modificată şi completată ulterior ulterior; 

- Prevederile art 129, alin (3), lit c din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ  

 

In temeiul prevederilor  art.136, ali (1) , art 139, alin (3) lit I , art 243, alin (1) lit a  din OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul administrativ, modificat ulterior ; 

HOTARASTE : 

  

Art.1. Incepand cu data de 01 ianuarie 2021 se aproba modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Blejesti potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, orice alte prevederi contrare, stabilite anterior, 

prin acte administrative ale Consiliului Local Blejesti isi inceteaza aplicabilitate  . 



Art.3. Secretarul comunei Blejesti va comunica prevederile prezentei hotarari , tuturor institutiilor si 

persoanelor interesate , in termenul prevazut de lege . 

                     

             Presedinte sedinta                          Contrasemneaza pentru legalitate 
              Serbana Constantin      Secretar General  
 Burcea Adriana  

BLEJESTI,           
Nr. 2  din 8  ianuarie 2021 

prezenta hotarare a fost adoptata astazi 08 .01.2021  

Cvorum : 13 consilieri in functie , din care 12 prezenti , din care : PENTRU 12 voturi, IMPOTRIVA- voturi ,   ABTINERI  -  

 


