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H O T Ă R Â R E A NR.11 
Din 27.01.2023 

 
Privind: aprobarea unui control oftamologic și obținerii unui aparat de corecţie special, 
personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea 

Mărului 
____________________________________________________________________________________ 

 
         Inițiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

           Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 95/12.01.2023; 
           Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  ordinară, în data de 
27.01.2023, orele 13,00; 
 Având în vedere :  
        - referat de aprobare prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr. 96/12.01.2023;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 97/12.01.2023; 
        -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            
      -   art. 5, art.6 , art.7, art.12, art.13, art.14, art.15 din Hotărârea nr. 1.028 din 9 august 2006 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran 
de vizualizare. 
      -Directiva 1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la 
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE) nr. L 156/1990. 

In baza art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 

Art.1.-  Se aprobă  un control oftamologic și obținerea unui aparat de corecţie special, 
personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Mărului 
prin decontare în limita a 1.000 lei/ persoană. 
           Art.2.- (1) Decontul se face o singură dată. 
                      (2) Decontarea cheltuelilor pentru funcționarii publici și personalul contractual, se 
efectuează pe baza  facturii prezentată de angajat. 



                      (3) Decontarea facturilor  emise de medici specialisti oftamologi se asigură până la 
valoarea de 1.000 lei/persoană, o singură dată. 
            Art.3.- Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință tuturor persoanelor interesate  și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, postată pe pagina de internet 
wwwprimariavaleamarului, prin grija secretarului general al comunei Valea Mărului și va fi 
comunicată: 
           - Instituției Prefectului județului Galați ; 
           - Primarului comunei Valea Mărului,județul Galați; 
           - Compartimentului financiar contabil; 
           - funcționarilor publici și personalului contractual. 

   
 
 
Preşedinte de şedinţă, 

           Gică DUMITRACHE 
                                                                                                                                                  Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                                     Maranda DUMITRAȘCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


