
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii 
aferente aparatului de specialitate al Primarului Comunei Domnești 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov, intrunit in sedinta de lucru 

 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
- Expunerea de motive a Primarului; 
- Referatul Secretarului UATC Domnesti; 
- Avizul ANFP nr. 248/67222/2018; 
- Adresa nr. 3815/VA/2017 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi 

înregistrată la Primăria Comunei  Domnesti sub nr. 6642/02.05.2017 prin care se 
comunică numărul maxim de posturi; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Domnesti; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 

- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Domnești, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 

Art.2  Se aprobă Statul nominal de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului 
comunei Domnești, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta. 
 

Art.3 Primarul Comunei Domnești prin aparatul de specialitate vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.4  Cu data adoptării prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 
66/31.07.2017. 
 

Art.5 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 
Comunei Domnești și serviciile din subordinea Consiliului Local Domnești cu 
respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor în vigoare. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Art.6  Posturile vacante existente în statul de funcții se salarizează la nivel maxim cu 

încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.  
 
Art.7 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Domnești şi Insituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
  
 
        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                 NĂSTASE VICTOR         
        
 
 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                              pentru legalitate 
                                                                              /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                             COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 
 
 
Nr. 6 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.01.2018 
Cu un nr. de __15__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __15__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu __15__ consilieri                                        

 
 

 


