HOT

RÂRE

privind aprobarea stabilirii functiei privind aparatul permanent al Consiliului Local Gogosari, jud.
Giurgiu, functie corespunzatoare postului creeat prin hcl nr. 48/2017
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
-

expunerea de motive, înregistrată cu nr.6320/07.11.2017 ;

-

referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr .6319 /07.11.2017;

-

raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 6622/24.11.2017 ;

-

prevederile Legii nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice;

-

avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 6623 /24.11.2017;
prevederile art.79^1din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii;
prevederile H.G. nr. 284/2011 cu modificată şi completată ulterior, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

prevederile art.36, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” 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;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba stabilirii functiei privind Aparatul permanent al Consiliului Local al comunei Gogosari, compartiment
distinct alcatuit dintr-un post, aflat in subordinea Consiliului local Gogosari.
Art.2.Se aproba organigrama si statul de functii pentru Aparatul permanent al Consiliului local al comunei Gogosari,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. (1) Postul prevazut la art.(1) din prezenta hotarare va fi ocupat prin concurs sau examen, in conditiile legii.
(2).Cheltuielile aferente salarizarii persoanei care va ocupa acest post se vor suporta din bugetul local.
Art.4.In scopul indeplinirii prevederilor art.3, alin.(1) din prezenta hotarare, se vor constitui, prin dispozitia primarului
comunei Gogosari, Comisia de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor din a carei componenta vor face parte
obligatoriu cate doi consilieri pentru fiecare comisie.
Art.5.Comisiile desemnate potrivit prevederilor art.4 isi vor desfasura activitatea potrivit H.G.nr.286/2011.
Art.6. Hotararea Consiliului local al comunei Gogosari referitoare la aprobarea organigramei, a statului de functii si a
numarului de personal pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gogosari, se modifica
corespunzator prevederilor prezentei hotarari.
Art.7.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de domnul Daia Danut – primarul comunei Gogosari , judetul Giurgiu ,
Art.8.Cu ducerea la cunostiinta publica si comunicare se imputerniceste doamna Chelu Elena Iuliana, secretarul comunei
Gogosari .
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Subsemnatul, DAIA D NU , primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii functiei privind aparatul permanent al
Consiliului Local Gogosari, jud. Giurgiu, functie corespunzatoare postului creeat prin hcl nr.
48/2017, avand in vedere problemele tot mai complexe care revin consiliului local potrivit legislatiei in
vigoare, se impune infiintarea Aparatului permanent de lucru al consiliului local al comunei Gogosari.
Aceasta structura va functiona cu o persoana angajata prin concurs, avand studii superioare
juridice sau administrative,care se va afla in subordinea consiliului local, si va colabora in toate
problemele ce priveste activitatea consiliului local ,cu secretarul comunei.
Proiectul va fi intocmit in conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 (art.79 ind.1) privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor locale.
Justificarea infiintarii acestui compartiment in cadrul consiliului local, este determinata de
indeplinirea sarcinilor ce-i vor reveni conform legislatiei in vigoare, si anume:
1.Colaboreaza cu personalul din aparatul de specialitate al primarului la pregatirea sedintelor de
consiliu local.
2.Pregateste, intocmeste si difuzeaza catre consilieri dosarele de sedinta si alte materiale.
3.Participa la sedintele comisiilor de specialitate si ale consiliului local.
4.Asigura documentarea si informarea consilierilor, acordand acestora asistenta si sprijin de
specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari, sau la definitivarea
celor discutate si aprobate de consiliul local.
5.Redacteaza la cererea oricarui consilier local, in baza documentelor puse la dispozitie de
acestia, expuneri de motive ,proiecte de hotarari si alte materiale specifice consiliului local.
6.Primeste prin registratura, cereri, petitii, sesizari si reclamatii, adresate de persoanele fizice si
juridice consiliului local si comisiilor de specialitatte , pe care le analizeaza si propune modalitati de
solutionare a acestora, redacteaza la cererea consilierilor raspunsurile pe care le trimit petentilor in
termenele prevazute de lege.
7.Participa la audientele acordate de comisiile de specialitate ale consiliului local, potrivit

programului intocmit de presedintii acestora.
8.Cere, transmite si primeste, la solicitarea consilierilor la/de la compartimentele din aparatul de
specialitate al primarului comunei, institutiile publice din subordinea consiliului local, informatiile
necesare exercitarii mandatului de consilier.
9.Reprezinta si apara interesele consiliului local in cauzele aflate pe rol la instantele de judecata,
in baza imputernicirii acordate de presedintele de sedinta.
10.Acorda sprijin si asistenta de specialitate primarului comunei, la cererea acestuia in cauzele
in care comuna este parte.
11.Aduce la cunostinta publica prin afisare la aviziere a hotararilor consiliului local, precum si
alte teme ale ordinii de zi a sedintelor de consiliu local.
12.Urmareste si informeaza consilierii cu privire la modul de indeplinre a hotararilor adoptate
de consiliul local, totodata participa la sedintele operative pe care le organizeaza primarul, cu aparatul
de specialitate al acestuia.
13.Fundamenteaza

propunerile

de

cheltuieli

din

bugetul

local,

necesare

functionalitatii compartimentului si realizarii atributiilor.
14.Indeplineste alte sarcini incredintate de consiliul local sau comisiile de specialitate.

PRIMAR,
DAIA DANUT
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R E FE RAT
Subsemnata, Chelu Elena Iuliana, secretar

în cadrul unit ii administrativ-teritoriale

Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii functiei privind aparatul
permanent al Consiliului Local Gogosari, jud. Giurgiu, functie corespunzatoare postului creeat prin
hcl nr. 48/2017.
Acesta este intocmit in temeiul O.G.nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a consiliilor locale .
Ca principale atributii ale persoanei care ocupa acest post, conform O.G.nr.35/2002, sunt:
-participa la sedintele comisiilor de specialitate si la sedintele consiliului local.
-asigura distribuirea catre consilieri a materialelor si informatiilor necesare indeplinirii
mandatului.
-sprijina consilierii locali in redactarea proiectelor de hotarari, pe care vor sa le promoveze.
-verifica documentatiile depuse in sustinerea proiectelor de hotarari.
-formuleaza raspunsuri la solicitarile adresate consiliului local, cu motivatia care rezulta din
sedintele in plen sau din sedintele comisiilor de specialitate.
-reprezinta interesele consiliului local in fata instantelor judecatoresti, promovand caile de
atac, pe baza de delegatie semnata de presedintele de sedinta.
-prezinta punctul de vedere de specialitate cu privire la cererile, si plangerile prealabile
adresate consiliului local.
-aduce la cunostinta publica toate hotararile adoptate de consiliul local, ca si initiativele
promovate de consilieri sau comisiile de specialitate.
-sprijina primarul , viceprimarul, comisiile de specialitate, consilierii sau cetatenii care doresc
sa initieze proiecte de hotarari.
-indeplineste alte sarcini stabilite de consiliul local sau primar, referitoare la buna desfasurare
a activitatii consiliului local.
Persoanei din aparatul permanent al Consiliului local, nu i se aplica prevederile Legii
nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, urmand sa-si desfasoare activitatea pe baza unui
contract de munca, ca urmare a numirii in functie prin hotararea consiliului local.

Salarizarea persoanei din aparatul propriu se face potrivit Legii-153/2017
Postul din aparatul permanent al consiliului local nu se include in numarul maxim de posturi
stabilit potrivit OG nr.80/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
APARATUL PERMANENT al consiliului local se organizeaza potrivit unei organigrame
proprii si unui stat de functii propriu, aprobate de consiliul local, care vor fi incluse in organigrama si
statul de functii al aparatului de specialitate al primarului.
Acest post se subordoneaza direct consiliului local, iar activitatea acestuia este coordonata de
secretarul UAT Gogosari.
Fata de cele prezentate, avizez proiectul de hotarare si propun prezentarea acestuia comisiei
de specialitate a consiliului local spre analiza si avizare.
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- social , buget- finan e,
administrarea domeniului public şi privat
agricultur , gospod rirea comunal , protec ia mediului,
servicii şi comer

Nr.6622 / 24.11.2017

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:” Pirvu Iulian
,Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”,
întrunită în şedinţa de azi, 24.11.2017, având următoarea ordine de
zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii functiei privind aparatul
permanent al Consiliului Local Gogosari, jud. Giurgiu, functie
corespunzatoare postului creeat prin hcl nr. 48/2017.”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului privind proiectul de
hotarare mentionat mai sus, comisia de specialitate este de acord cu cele
expuse, supus la vot de preşedintele de comisie se aprob în unanimitate de
voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,

Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana”, în şedinţa de
azi, 24.11.2017, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare
privind aprobarea stabilirii functiei privind aparatul permanent al
Consiliului Local Gogosari, jud. Giurgiu, functie corespunzatoare postului
creeat prin hcl nr. 48/2017 ”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

