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 HOTĂRÂREA NR. 23 
 Din 04.03.2022 

 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului 
 general al comunei Valea Mărului 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 239/07.02.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  online,  în  data  de 

 04.03.2022, orele 11,30; 
 Având în vedere : 

 -referat de aprobare a iniţiator, înregistrată sub nr. 240/07.02.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil  ,  înregistrat  sub  nr. 

 241/07.02.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 Tinând cont de prevederile : 
 - art. 485 alin. 5, art. 11 alin. 4 lit. e) și art. 11 alin. 6 Anexa 6 din OUG nr. 57/2019 privind 
 Codul administrativ; 
 -art. 7 alin.2 din Codul Civil; 
 -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legilastivă; 

 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; 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art.  1  Se  desemnează  2  consilieri  locali,  membri  în  cadrul  Comisiei  pentru  evaluarea  secretarului  general  al 
 comunei Valea Mărului: 

 1.  Cuza Ionuț-Cătălin 
 2.  Sandu Panaite 

 Art. 2 Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei  Valea Mărului  se constituie prin 
 dispoziția  Primarului  comunei  Valea  Mărului  pe  baza  nominalizărilor  Consiliului  local  al  comunei  Valea 
 Mărului. 
 Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare. 



 Art.3.  Prezenta  hotărare  se  comunică  in  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  în 
 termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Marului  și  prefectului  județului  Galați  și  se  aduce  la 
 cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Luca Liliana 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 
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