
R O M Â N I A
JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL  GAUJANI

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al

primarului comunei Gaujani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI , JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:

- referatul compartimentului de specialitate nr.3362/08.08.2018;
- expunerea de motive a primarului comunei nr. 3363/08.08.2018;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi

completările ulterioare ;
- prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind

finanşele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi
completările ulterioare;

- anexa 21 la Ordinul Prefectului Judeţului Giurgiu nr.180/11.05.2018 prin care se stabileşte
numărul maxim de posturi pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu;

In temeiul art 36, alin(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) şi art.115 din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare

H O T  Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.– Începând cu luna 2018, se modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului, după cum urmează:

I. Prin transformarea a două funcţii contractuale de  paznici din cadrul Compartimentului
Paza, astfel:

- un post sofer microbuz scolar
- un post de muncitor necalificat , ambele  in cadrul compartimentului de deservire personal

la comunei Gaujani.
Art. 2 – Modificările prevăzute la art.1 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 33/29.08.2014
Art.4. -Secretarul unităţii administrativ teritoriale o va comunica autorităţilor  şi persoanelor

interesate.
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