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H O T Ă R Â R E A nr. 21
din 31.03.2021
Privind: aprobarea
nr.23/23.12.2020

modificării

Anexei

nr.

1

la

H.CL.

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 727/26.03.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară,
online-audio, în data de 31.03.2021;
Având in vedere :
-HCL nr. 23/23.12.2020 aprobarea modificării organigramei, situaţiei
posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale UAT Comuna Valea Mărului;
-Dispoziţia nr.74 din 18.12.2020Privind: încetarea de drept a raportului de
serviciu prin pensionare pentru limită de vârstă, a doamnei Mitruț Narciza ;
- Dispoziţia nr.87 din 16.02.2021 Privind: încetarea de drept a contractului
individual de muncă prin pensionare pentru limită de vârstă, a domnului Chirac
Romeo ;
- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrată sub nr.728/26.03.2021;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub
nr. 729/26.03.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3;
În baza prevederilor:
- alin.2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, art.5 alin.l lit.b) şi art.7 din HG 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, art. 10 şi următoarele din Legea
53/2003 privind Codul muncii, republicată, art. 6 alin.l lit.a) din Anexa la HG
325/2018 şi art. 10 şi art. 11 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
- OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
- art. 43 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139,
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ ŞTE:
Art.1. Se aprobarea modificarea Anexei nr. 1- statul de funcții la H.CL. nr.23/23.12.2020,
conform anexei la prezenta hotărâre;
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija Primarului
comunei Valea Mărului.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija secretarului comunei :
Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe
pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Chifan Nicoleta-Carmen

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

