
                                                                                                                                              

 

ROMANIA 

 JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 
          hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia nr. 66/13.10.2020. 

 

modificarea  organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Daia 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

 

 - adresa Instituţiei Prefectului- Judetul Giurgiu nr.4311/03.03.2021; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Daia nr. 1348/12.03.2021; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Daia nr.1349/12.03.2021; 

- avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 

- HCL nr.66/13.10.2020, privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 

specialitate al primarului; 

-  Ordinul Prefectului nr.211/29.04.2020, privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru anul 

2020 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Daia; 

- prevederile art.129 alin.(3) lit.c, şi art.158 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată;  
 

 

În temeiul art. 139 alin. (1), şi 196, alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
             

  Art. 1 Se aproba modificarea  organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului  aprobate prin HCL nr.66/13.10.2020, conform anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte integranta 

din prezenta hotarare. 

 

 Art.  2 Incepand cu data prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentelor de specialitate, Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici şi se va aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       Contrasemnează,                               

GHIDĂNAC FĂNEL                                                          Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                              PĂUN IOANA     

Daia, 18.03.2021 

Nr.20 

          

  Adoptată cu 8 voturi pentru, _voturi împotrivă şi 3 abţineri din totalul de 11 consilieri prezenți 



 
 


