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HOTĂRÂREA Nr. 71 

din  09.09.2013 
 

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, 

pentru anul 2013, conform prevederilor O.U.G. nr.77/2013 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi 09.09.2013 
 

Având în vedere: 
• expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• referatul Secretarului Comunei Domneşti; 
• avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 24978/15.07.2013 si inregistrat la registratura generala  

a Primariei Domnesti sub nr. 8906/16.07.2013; 
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate; 
• prevederile HCL nr. 50/2012 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; 

• prevederile art. 1 si 2 din O.U.G.. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii 
administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice 
din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

• prevederile Ordinului 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obtinerea avizului Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici, precum si a modalitatii de transmitere a acestora de catre autoritatiile si 
institutiile publice si pentru aprobarea modelului-cadru de stat de functii, modificat prin Ordinul 2284/2013; 

• prevederile art. 107 si art. 112 alin. 1 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, 
actualizata; 

• prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in 
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; 

 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (b) si 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, pentru anul 2013, conform prevederilor 
O.U.G. nr.77/2013, conform Anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2  Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 50/23.11.2012. 
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 Comunei Domnești 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. 
Art.5  Secretarul comunei Domnești va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate. 
 

 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                                  Iancu Ilie                                                                                 

                  Contrasemnează, 
                                                                                                                              Secretar,  

                                                                                                                                                       Zanfir Maria 
            

Nr. 71 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 09.09.2013                                                             
Cu un nr de 15 voturi 
Din nr. total de 15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    


