
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea posturilor bugetare cu defalcarea pe funcții publice și funcții în regim contractual , 

funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție, organigramei și statului de funcții din primăria comunei 

Daia, județul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.2645/ 2013 

-raportul   secretarului  comunei Daia nr. 2685 /2013 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 3038 / 2013 

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

modificările şi completările ulterioare 

-prevederile  art.107 și 112 (1) din Lg.nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici , republicată2 , 

cu modificările ulterioare, 

-prevederile  art.XVI  alin.1 și 2 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 

-prevederile  art.VI din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Lg.nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile  O.U.G.nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi 

autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor 

-Avizul A.N.F.P. nr. 25789/2013 

 In temeiul art.45, alin.1 și art.115, alin.1, lit.,,b,,  din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

     H O T A R A Ş T E 

  Art.1 .Se aprobă posturile bugetare cu defalcarea pe funcții publice și funcții în regim 

 contractual , funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție, organigramei și statului de funcții din 

primăria comunei Daia, județul Giurgiu , stabilite pe clase și grade profesionale , conform anexei nr.1. 

  Art.2.Se aprobă organigrama primăriei comunei Daia, județul Giurgiu, conform anexei nr.2 . 

  Art.3.Se aprobă statul de funcții al  primăriei comunei Daia, județul Giurgiu, conform anexei 

nr.3. 

  Art.4. Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.5.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul  și secretarul 

comunei Daia , care vor solicita și obține avizul A.N.F.P.. 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  , 

  MARIN TUDORACHE                                       NICULINA CHIRAN 

 

 

DAIA, 31.07. 2013 

Nr.27 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului 

Local al comunai Daia 


