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HOTĂRÂREA Nr. 81 
din  29 octombrie 2015 

privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale Aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Domnești și ale Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidența Persoanelor Domnești Jud. Ilfov  
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
• proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti; 
• nota de fundamentare a Primarului; 
• raportul de specialitate al Secretarului comunei Domneşti; 
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domnești; 
• avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 44314/2015; 
• adresa Instituției Prefectului jud. Ilfov nr. 5821/DM/11.05.2015, 

înregistrată la registratura generală a Primăriei Domnești jud. Ilfov sub nr. 
8597/14.05.2015 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2015 la 
nivelul comunei Domnești; 

• prevederile art. 107 și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcționarilor publici, republicată; 
 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (2)  lit. e) din 
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții ale Aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Domnești și ale Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența Persoanelor Domnești Jud. Ilfov, conform Anexelor 1 și 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

H.C.L. nr. 41/30.06.2014. 
 
Art.3. În exercitarea atribuțiilor în funcție de cerințele și bunul mers al 

instituției, Primarul Comunei Domnești este împuternicit să facă modificări, 
detașări, ori permutări de posturi în cadrul și între compartimentele aparatului de 
specialitate al Primarului și serviciile din subordinea Consiliului Local Domnești 
cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor în vigoare. 

 



 
Art.4. Primarul comunei Domnești răspunde de punerea în aplicare a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

 
 
                     Preşedinte de şedinţă,     
                        Ștefan Costel                     
 
                                           
                                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                                                         /Secretar 
                                                                                                     Zanfir Maria 
 
 
 
 
 
Nr. 81 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.10.2015 
Cu un nr. de 13 voturi 
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


