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H O T Ă R Â R E A  nr. 36
din 25.03.2020

           Privind: modificarea anexei 2 la H.C.L.nr. 97/28.10.2019 privind 
organigrama, situaţia posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale 
UAT Comuna Valea Mărului         

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 
607/12.03.2020;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, 
întrunit în sedința ordinară, în data de 25.03.2020;

Având in vedere :
- H.C.L. nr.97/28.10.2019

          - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
608/12.03.2020;  
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,   
înregistrat sub nr. 609/12.03.2020;

-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;           
În baza prevederilor:
      - art. 4 alin. (1), din Legea  poliției locale nr.155 din 12 iulie 

2010 (republicată);

      - art. 369, lit.b) art. 370 alin. (1), alin. (2)  lit.e), alin. (3) lit.e),f) 
și h) art.371, art. 406, art. 407, art. 611, alin.(1) din O.U.G. 57/2019-
Codul administrativ;  



             - art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 - 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;

H O T Ă R Ă  Ş T E :
Art.1. Se aproba la compartimentul: Politia locală,  transformarea a 
două functii de natură contractuală, în posturi aferente functiilor 
publice, deoarece desfășoară prerogative de putere publică la Poliția 
Locală din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, cu activitate 
în domeniu de peste 50% dupa cum urmează:
a)-functia contractuala de polițist local, conform Anexei 3, Poziția I.1, 
gradația 5, se transforma in functia publică, de polițist local, clasa III, 
grad profesional superior, in cadrul compartimentului Politie locala 
conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
b)-Functia contractuala, vacantă, de polițist local, conform Anexei 3, 
Poziția I.1, gradația 5, se transforma in functia publică de polițist local, 
clasa I, gradația 5, in cadrul compartimentului Politie locală. 

Art. 2. Se aproba modificarea anexei 2 – statul de funcții- la H.C.L.nr. 
97/28.10.2019 , așa cum este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare.

Art.3. La anexa 1-organigrama- la H.C.L. nr.97/28.10.2019, 
compartimentul: Politia locală este subordonat Primarului iar 
Secretarul general  va fi trecut Secretarul general al comunei,conform 
art. 611, alin.(1) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, așa cum este 
prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici.



Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin 
grija Primarului comunei Valea Mărului.

       Art.6 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,                                                 Contrasemnează,
                                                                Secretar general al comunei,

Cuza Ionuț-Cătălin                                         Dumitrașcu Maranda


