
JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GAUJANI 

  

H O T A R A R E 

privind  modificarea organigramei si a statului de functii, pentru aparatul propriu  

al Primarului comunei Gaujani 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  GAUJANI, avand in vedere:  

 -   expunerea de motive a primarului comunei Gaujani nr. 2212/24.05.2019; 

 -   referatul compartimentului de specialitate nr.2211/24.05.2019; 

 - Anexa nr 21 la Ordinul Prefectului  Judetului Giurgiu nr 174/15.04.2019  prin care  se 

stabileste  numarul maxim de posturi  pe anul 2019; 

 -  prevederile art. 66 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala; 

 - prevederile OUG  nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr 273/2006 privind 

finantele publice locale  precum si pentru stabilirea  unor masuri  financiare, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 - raportul comisiilir de specialitate ; 

 -  dispozitiile art. 36 alin. 2 litera a) si alin. 3, litera b din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala; 

In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata 

 

HOTARASTE      

 Art. 1  a)Se aprobă infiintarea postului de  consilier al primarului comunei Gaujani, conform 

Organigramei - anexa 1 si a Statului de functii - anexa 2 la prezenta hotarare. 

  b) Consilierul primarului este numit si eliberat din functie de catre primar si isi 

desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in 

conditiile legii, pe durata mandatului primarului .    

 Art. 2 . Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului, după cum urmează: 

 I. Prin transformarea  funcţiei contractuale de  paznic din cadrul Compartimentului Paza,  

astfel: 

 - un post de muncitor necalificat in cadrul  compartimentului de deservire personal  la comunei 

Gaujani. 

Art. 2 – Modificările prevăzute la art.2 se regăsesc în anexele nr.1 - Organigrama aparatului de 

specialitate al primarului şi anexa 2 - Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. –La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr 21 din 14.08.2018 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe 

site-ul oficial www.primariagaujani.ro, prin grija secretarului comunei Gaujani. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Soare Marin  

                      

          Contrasemneaza 

                                Secretar 

 Gaujani,  31.05.2019                                                                                   Grama Ioana Doina 
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