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HOTĂRÂREA  NR. 32 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare Кi funcМionare al aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Danicei 

 
 Consiliul local al  comunei Dănicei întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2022 la 
care participă un număr de 10  consilieri din totalul de 11 consilieri locali in funcție; 
 Ținând cont de:  

Referatul de aprobare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Danicei al domnului Primar, înregistrat la nr. 
3087/27.06.2022 și de Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Danicei nr. 3088/27.06.2022; 
 În conformitate cu prevederile: 

Art. 129 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, din care reiese 
necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Danicei, menționând că în sfera de autoritate a 
Consiliului Local se regăsește faptul că acesta are atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, 
organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului. 
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale 
sau central; 

Art. 129 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aprobă, 
în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului; 

Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit căruia angajatorul are obligația să stabilească organizarea şi 
funcţionarea unităţii; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Danicei, prin 
care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hoatarare inregistrat sub 
numarul 3412/20.07.2022. 

Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din Legea nr. 
52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica. 
 În temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de 10 voturi “pentru”,  0 voturi “împotriva” și 0 “abțineri” adoptă 
următoarea: 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate 

al Primarului Comunei Danicei, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Începând cu data aprobării prezentei, se abrogă orice alta HCL privind Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei. 
Art.3.  Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de 

Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata; 



Art.4.  Primarul Comunei Danicei va duce la indeplinire prezenta hotărâre, prin 
compartimentele de specialitate, informand consiliul local asupra modului de indeplinire. 

Art.5.  Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Comunei Danicei, Institutiei 
Prefectului – Judetul Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei 
Danicei si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local si in Monitorul 
Oficial Local. 
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