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ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                                                                                 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al              

primarului comunei Daia, judeţul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 7493/07.12.2018; 

-raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 7494/07.12.2018; 

-hotărârea Consiliului Local al comunei Daia nr.3/29.01.2018 stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, pentru anul 

2018; 

-raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 32/17.12.2018; 

- raportul de avizare al comisiei juridică şi apărarea ordinii publice, înregistrat la nr. 49/17.12.2018; 

- statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, aprobat prin hotărârea nr. 3/2018; 

-prevederile  art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7 lit. a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (3), art.11 alin. (1)-(4), art. 

38 alin. (3), lit. e), lit. f), anexele VIII-IX din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.11 alin.(3) lit.a), 14 alin.(3), art. 15 lit. c), art. 61 alin.(1) lit.a), art. 107 alin.(2) lit.a) şi b) din 

Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 101 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici;  

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, 

după cum urmează: 

              a. funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional debutant, coeficient de salarizare 1,35 din cadrul 

Compartimentului registru agricol, cadastru și urbanism se transformă în funcţie publică de referent, clasa III, 

grad profesional asistent, coeficient de salarizare 1,65;   

               b. funcţia publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, coeficient de salarizare 2, din 

cadrul Compartimentului Achiziţii publice se transformă în funcţie publică vacantă de inspector, clasa I, grad 

profesional superior, coeficient de salarizare 2,1. 

 Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

Locale şi se va aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

     Stanciu Costică                                                                       SECRETAR, 

                                                                                                             Brebenel Aurelia        
          

Daia, 19.12.2018 
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