
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei 

Daia, județul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 -AVIZUL  A.N.F.P.nr.50912/2017 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122 / 2017 

- raportul secretarului comunei Daia nr.5123/2017 

- raportul de avizare al comisiei  juridice nr.5575 / 2017 

- prevederile Ordinului Prefectului –județul Giurgiu nr.157/13.04.2017 

- nota de fundamentare nr. 5039/2017 

 -prevederile art.107 și 112(1) din Lg.nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

-prevederile art.36(3 ), lit.”b” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.59- 62 din Lg.nr.24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

 actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.XVI din Lg.nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei , cu modificările ulterioare 

 

 

H O T A R A Ş T E 

 

 

Art.1 .(1) Se aprobă  organigrama și statul de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei 

Daia, județul Giurgiu , conform anexelor nr.1 și 2. 

 

( 2) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul și secretarul comunei 

Daia.. 

 
  . 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     pentru, SECRETAR, 

NIȚU PETRE        ȘTEFAN ELENA 

 

 

 

 

DAIA,  28.09.2017 

Nr. 52 
 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  7 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 



APROBAT               Anexa 1 la Hotararea C.L. nr.52/28.09.2017 

   Primar  

Serban Adrian Florin       

 

ORGANIGRAMA 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Daia, judetul Giurgiu 
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