
ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 
COMUNA REGHIU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A NR. 6 
din 28 februarie 2018 

privind: aprobarea modificarii organigramei ~i statului de functii ca urmare a unor 
concursuri de recrutare organizate de Primaria comunei Reghiu. Initiator: Primarul comunei Reghiu, 
judetul Vrancea; 

Consiliul local al comunei Reghiu din judetul Vrancea, intrunit in ~edinta sa ordinara din 
data de 28 februarie 2018 . 

• luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Reghiu, judetul 
Vrancea, cu privire la modificare organigramei ~i statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Reghiu, judetul Vrancea; 

- avand in vedere: 
- referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Reghiu, judetul Vrancea, nr. 668/24.02.2018 prezentat de domnul Mu~at Marius - secretarul U.A.T. 

Reghiu, judetul Vrancea; 

• procesul verbal prin care s-a declarat admis candidata participanta la: 
a) examenul de recrutare pentru functia publica de: 

· - consilier I asistent la Compartimentul juridic ~i resurse umane; 

• avand in vedere 
- Ordinul nr. 21 din 02.02.2017 al Prefectului judetului Vrancea prin care,se reglementeaza 

numarul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul 
Vrancea - comuna Reghiu; 

- HCL nr. 47 din 27.11 .2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare· a functiilor publice 
pe anul 2018; · 

- HCL nr. 35 din 14.09.2017 cu privire la aprobarea reorganizarea activita\ii institutiei 
publice q.A.T .. comunaReghiu, judetul Vrancea; 

• avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al cornuhei Reghiu, judetul 

Vrancea; 

• in temeiul art. 36 alin. (2) lit. (a), alin. (3) lit. (b), art. 45 alin. (1 ), art. 115 alin. (1) lit. b, alin. 
(3) ~i art. 117 alin. (1) Ii~. a din Legea nr. 215/2001 - rep1Jbli~ta, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare privind administratia publica locala: 



H O T A R A ~ T E ·: 

Art.1 . Se aproba modificarea organigramei ~i statului de functii ca urrnare a unor concursuri 
de recrutare organizate de Primaria comunei Reghiu conform anexelor 1 ~i 2 care tac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul va duce la indeplinire prezenta hotarare, prin compartimentul de 
specialitate. 

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate persoanelor ~i institutiilor interesate 
prin grija secretarului comunei Reghiu, judetul Vrancea . 
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HCL nr. 6/28.02.2018 

Contrasemneaza, 
Secretarul co unei Reghiu, 

Mu~at arius 

Hotararea a fost adoptata in §edin(a ordinara din data de 28.02.2018 cu 10 voturi pentru, din numarul de 10 consilieri prezenfi. 


