
           ROMANIA 

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

 PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea  organigramei si statelor de  functii perntru aparatul de specialitate  al 

primarului si din cadrul serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica 

 

 Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ;  

          Avand in vedere  : 

-   expunerea de  motive  a primarului orasului Gaesti ; 

- referatul compartimentului  resurse  umane   ; 

-       adresa  nr. 2823/2017 A Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita ;  

-             avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ; 

-        avizul Comisiei pentru programul de dezvoltare economico- sociala , buget – finante , 

administrarea domeniului public si privat  al orasului, servicii si comert  ; 

-      avizul  Comisiei pentru administratie publica locala , juridica , apararea ordinii publice , 

respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ;  

 In conformitate  cu  : 

- art.111 din Legea 188/1999 , privind statutul functionarilor publici  , cu modificarile si 

completarile ulterioare   ; 

- prevederile art  107, lit.(a ) si  (b) din Legea 188/1999 , privind statutul functionarilor publici  , 

cu modificarile si completarile ulterioare   ; 

- prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului  platit din fonduri  publice  pentru  

functionari publici  si personalul contractual din cadrul familiei  ocupationale ,, Administratie ,,; 

- prevederile  Legii 393/2004 privind  statutul alesilor  locali  , cu modificarile si completarile 

ulterioare   ; 

-In temeiul  : 

 



- prevederilor art. 36, alin. (2)  lit. ( a) , alin (3) lit.(b) și art.45 alin.(1) şi 115 (1) lit.(b)  din Legea 

nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare; 

 

SE PROPUNE : 

 

ART.1 – Se apoba organigrama si statele de  functii perntru aparatul de specialitate  al primarului 

si din cadrul serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica conform anexei II , 

care face parte integranta  din prezenta hotarare . 

ART.2- Se  aproba statul de functii perntru aparatul de specialitate  al primarului si din cadrul 

serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica corespunzator  anexei III, a,b.c,d , 

care face parte integranta  din prezenta hotarare . 

ART.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Orasului Gaesti  si 

Compartimentul Resurse  umane . 

ART.4 – Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului- Judetul Dambovita  si persoanelor 

si serviciilor  enumerate la art.3. 

 

INITIATOR  , 

Primar , 

 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

                                                            AVIZAT  DE  LEGALITATE  ,  

                                                           Secretar  ,  

 

                                                        Jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE  

la proiectul de  hotarare  privind privind aprobarea  organigramei si statelor de  functii perntru 

aparatul de specialitate  al primarului si din cadrul serviciilor publice de interes local fara 

personalitate juridica 

 

 

 

      In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local 

aproba in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale 

aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local..." 

       Prezentul proiect de hotarare propus spre aprobare Consiliului Local al Orasului Gaesti  

cuprinde organigrama, statul de functii si statul de personal al aparatului de specialitate . 

       Avand in vedere cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotanire si anexele 

privind organigramei , statului de functii si a statului de personal in forma prezentata 

de executiv. 

 

 

 

 

 

Primar , 

Jr. Gheorghe Grigore  

 


