
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

  
HOTĂRÂREA NR.5 din 20.02.2020 

privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel superior 
 

             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.c), precum și cele ale art.409 alin.(1) și 
alin.(3) din  Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art.10 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Cornu aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.61 din 29 octombrie 2019;  

ținând cont de: 
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.70 din 26 noiembrie 2019, privind 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul 
maxim de posturi aprobat; 
b) comunicarea nr 5636/15.04.2019 transmisă de Prefectul Judeţului Prahova, ce cuprinde 
numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul comunei Cornu, 

   luând act de : 
a) proiectul de hotărâre nr.5 din 15 ianuarie 2020 inițiat de primarul comunei Cornu; 
b)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.296/15.01.2020; 
c)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr.297/15.01.2020; 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1.- Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de consilier achiziții publice, 

grad profesional principal compartiment achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cornu în funcţia publică de consilier achiziții publice, grad profesional 
superior începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.2.- Statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 
nr.70 din 26 noiembrie 2019 se actualizează prin grija șefului servicului Administrație publică 
locală, în concordanţă cu modificarea intervenită în structura funcţiilor publice, aprobată prin 
prezenta hotărâre. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Cornu, prefectului județului Prahova, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial al comunei Cornu pe site-ul Primariei 
comunei www.primariacornu.ro  . 
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