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HOTARARE 
privind aprobarea actualizarii Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Târgșoru Vechi  
 
 

În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței 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,  Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale Legii nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, modificată şi completată ulterior; 

Luand act de referatul de aprobare al Primarului comunei Targsoru Vechi, inregistrat sub 
4214/12.03.2021 si Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei, inregistrat sub nr. 
4213/12.03.2021 prin care se propune aprobarea actualizarii Organigramei și a Statului de functii 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Targsorul Vechi cu noile modificari; 

In temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit. c), precum și art. 139 alin. (1), 
din Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 
Consiliul local al Comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, hotărăşte: 
 
Art.1 Se aprobă actualizarea Organigramei și a Statului de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Târgșoru Vechi cu noile modificări, conform Anexei 1 – Statul 
de functii și Anexei nr. 2 – Organigrama, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se deleaga primarul 
comunei prin Serviciul Financiar Contabil si Serviciul Juridic, Resurse Umane si Secretariat din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Târgșoru Vechi.  

Art.3 Secretarul general al Comunei Târgșoru Vechi va asigura publicitatea si 
comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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