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HOTĂRÂREA NR. 115 
Din  21.12.2021 

   
 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate Primăria Valea Mărului, județul Galați 

 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2390/01.10.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  ordinară online, în data de 
21.12.2021, orele 11,00;  
 
    Având în vedere:  
              - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2391/01.10.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub nr. 
2391/01.10.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 - minuta dezbaterii publice ____________________________________ ; 
   -necesitatea aprobării unui nou Regulament de organizare şi funcţionare datorită modificărilor 
legislative; 
 Ținând cont de : 
 
- prevederile art. 2 al Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi  a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local;  
-prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999  
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
-prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehinca legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificarile si completarile ulterioare;  



În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. a) și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

  
                                                    H O T Ă R Ă  Ş T E : 

 
 Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate Primăria 
Valea Mărului, județul Galați  
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Valea 
Mărului. 
Art.3. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului și prefectului judetului Galați și se aduce la 
cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro 
 

 

 

    Preşedinte de şedinţă, 
Iftimie Florentina   

                                                                                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


