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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea criteriilor şi procedurilor necesare numirii/eliberării din func ție a 
Administratorului public la Prim ăria comunei Domnești și a atribu țiilor acestuia 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în sedinţă extraordinară 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate al Secretarului comunei Domneşti; 
• Avizul comisiilor de specialitate; 
• H.C.L. nr. 71/09.09.2013 privind aprobarea Organigramei şi Ştatului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului și Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Domnești pe anul 2013, conform O.U.G. 77/2013; 

• Prevederile art.112 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă criteriile stabilite în Anexa nr.1 la prezenta în baza cărora se va face numirea în 
funcţie a administratorului public la nivelul Primăriei Comunei Domneşti. 
 

Art.2. Numirea/eliberarea din funcţie a administratorului public se va face de către Primarul 
comunei Domneşti prin dispoziţie cu respectarea procedurilor stabilite în Anexa nr.2. 
 

Art.3.  Administratorul public va fi numit pe o perioadă cel mult egală cu mandatul primarului 
în funcție și va îndeplini atribuții de coordonare a activității serviciilor și compartimentelor din 
cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului comunei Domnești.   
 

Art.4. Salarizarea administratorului public se va stabili de către Primarul comunei Domnești 
între limitele stabilite de prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art.5.  Prevederile prezentei Hotărâri abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 41/19.10.2012. 
 

Art.6.  Primarul comunei Domneşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             
 

Ini ţiator  
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                    Secretar,   

                                                                                                                             Zanfir Maria 
 
 


