
R O M A N I A                                                  
JUDETUL GORJ
COMUNA DANESTI 
CONSILIUL LOCAL      
                                         

HOTĂRÂREA NR. 29
 Privind aprobarea numărului de posturi ,a statului de funcții și a 
organigramei pentru anul 2021 al aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Dănești județul Gorj,

Consiliul Local al  Comunei Danesti, Judetul Gorj,având în vedere ;
-Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei ;
-Raportul de specialitate la proiectul de hotarare initiat,al secretarului 
comunei ;
-Referatul de  aprobare la proiect prezentat de primarul comunei Dăneşti ;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Danesti ;
-OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006,privind
finanțele publice locale ;
-OUG 57/2019,privind codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare ;
-Adresa  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu nr. 11982/2021 ;
-Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 171/ 20.04.2021 privind aprobarea 
numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor 
unităților administrativ teritoriale din județul Gorj ;

In temeiul  prevederillor  art.139 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a din 
OUG  57/2019 privind codul administrativ

                 H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă un număr de 26 de postruri maxime pentru aparatul 
de specialitate al primarului comunei Dănești , județul Gorj, conform 
Ordinului Prefectului Județului Gorj.

Art.2.Se aproba organigrama  pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dănești cu încadrarea în numărul de posturi  conform 
Ordinului Prefectului Județului Gorj și care este anexa nr. 1la prezenta 
hotărâre.



Art.3 (al.1) Se aprobă.statul de funcții pentru aparatul de pecialitate al 
Primarului comunei Dănești  cu încadrarea în numărul de posturi conform  
anexei 2 la prezenta hotărâre .

 Al(2)În baza Ordinului Prefectului Județului Gorj   compartimentul 
management de proiecte cu un număr de 3 posturi   contractuale 
încetează,determinat de implementarea  proiectului pe fonduri  europene.

Al.(3)Compartimentul juridic  va purta de numirea de compartiment 
juridic și resurse umane.

Al.(4)Compartimentul de asistență medicală comunitară funcționează 
cu două posturi aprobate pe excepție care nu fac parte din numărul maxim de
posturi.

Art.4.Primarul comunei Dănești și secretarul comunei vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului 
Județului Gorj ,Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, și se 
va afișa la sediul instituției.

   Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  27.05.2021  cu un numar de. 13 voturi pentru,-voturi 
contra si.0. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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