HOTĂRÂRE
privind completare Hotararii nr. 17/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare şi functionare al Consiliului Local Gogoşari.
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr.;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr ;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
- prevederile Legii nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
- prevederile art.36, alin.1, alin.2, alin.3, lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.”b”, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se completeaza Hotararea nr. 17/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare şi functionare al Consiliului Local Gogoşari prin introducerea unor noi alineate la art.
42 din Regulament, dupa cum urmeaza „Alin 11-Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului
local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu
activitate permanentă la comune, post pe care va fi încadrat, prin hotărâre, persoane care au studii
superioare, de regulă juridice sau administrative.

Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în
condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.”
“ Alin 12 -Postul prevăzut la alin 11 nu se include în numărul maxim de posturi rezultat din
aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.
247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Persona angajat potrivit alin 11. nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de
contract de muncă.
Persoana încadrata pe postul creat potrivit alin 11 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea
secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor
consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către
aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.”
Art.2. Celelalte articole ale Hotararii nr. 17/2016 raman neschimbate.
Art.4. – Primarul comunei Gogoşari va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.5.– Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare, la sediul instituţiei şi pe site-ul
www. primariagogosari.ro şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului, judeţul Giurgiu;
- Primar, Viceprimar şi secretarul comunei.

Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar,

Consilier local Pirvu Iulian

Chelu Elena Iuliana
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Daia Dănuţ
NR.3712 /15.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la proiectul
de hotărâre privind completare Hotararii nr. 17/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local Gogoşari, prin introducerea unor noi alineate la art. 42
din Regulament dupa cum urmeaza „Alin 11-Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local,
precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate
permanentă la comune, post pe care va fi încadrat, prin hotărâre, persoane care au studii superioare,
de regulă juridice sau administrative.
Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat
în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.”
“ Alin 12 -Postul prevăzut la alin 11 nu se include în numărul maxim de posturi rezultat din
aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.
247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Persona angajat potrivit alin 11. nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de
contract de muncă.
Persoana încadrata pe postul creat potrivit alin 11 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea
secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor
consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către
aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.”
Celelalte articole ale Hotararii nr. 17/2016 raman neschimbate.
Vă rog să aprobaţi completare Hotararii nr. 17/2016 cu privire la Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului local Gogoşari , urmând ca la prima şedinţă de consiliu local să se adopte
o astfel de hotărâre.

PRIMAR,
Daia Dănut

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana
Nr.3616 / 12.06.2017

REFERAT

Subsemnata, Chelu Elena-Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind completare Hotararii nr. 17/2016 cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Gogoşari,
prin introducerea unor noi alineate la art. 42 din Regulament dupa cum urmeaza „Alin 11Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor
aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă la comune, post
pe care va fi încadrat, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice
sau administrative.
Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau
examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.”
“ Alin 12 -Postul prevăzut la alin 11 nu se include în numărul maxim de posturi rezultat
din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Persona angajat potrivit alin 11. nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura
activitatea pe bază de contract de muncă.
Persoana încadrata pe postul creat potrivit alin 11 îşi desfăşoară activitatea sub
coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la
pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor,
întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.”
Conform prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare in
conformitate cu textul de lege menţionate, va rog sa analizati si sa dispuneti.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI

Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr.4475/ 26.07.2017

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe
de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian, Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican
Constantin şi Răuţă Gheorghe”, s-au întrunit azi, 26.07.2017, având următoarea ordine
de zi: ”Proiect de hotărâre privind completare Hotararii nr. 17/2016 cu privire la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Gogoşari
În urma analizării expunerii de motive a primarului, comisia de specialitate este de
acord cu cele expuse în expunere, supus la vot de preşedintele de comisie se aprobă
în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pîrvu Iulian

SECRETAR,
Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,
Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr.4476/ 26.07. 2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:“Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana” în şedinţa de
azi 26.07.2017 au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind completare Hotararii nr. 17/2016 cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Gogoşari''
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pleşea Ilie

SECRETAR,
Licuţă Cătălin-George

MEMBRU,
Chiru Mariana

