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H O T Ă R Â R E A  nr. 61
din 23.06.2020

           Privind: aprobarea organigramei, situaţiei 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 : 
1476/22.06.2020;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, 
întrunit în sedința extraordinară, online în data de 23.06.2020;

Având in vedere :
- adresa nr.4942/24.04.2020 a Consiliului Judetean Galați ;
- Dispoziția nr. 123/12.05.2020 privind promovarea în grad 

profesional a doamnei Macovei Silvia;
- Dispoziția nr. 150/18.06.2020 privind promovarea în grad 

profesional a domnului Buhoci Ionuț;
- H.C.L. nr.36/25.03.2020;

          - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
1477/22.06.2020;  
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,   
înregistrat sub nr. 1478/22.06.2020;

-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3;           
În baza prevederilor:
   - Ordinului nr. 3.454 din 31 decembrie 2019 pentru modificarea 

şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 



privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009.

      - 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 organigrama -, așa cum este prevăzut în anexa nr. 1, 
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba organigrama statul de funcții -, așa cum este prevăzut 
în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu data prezentei orice prevedere contrară se abrogă.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin 
grija Primarului comunei Valea Mărului.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija 
secretarului comunei : Primarului, Prefectului jud.Galaţi, Agentiei 
Naționale a Funcționarilor Publici şi va fi adusă la cunoştinţa 
cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet : 
www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează,
                                                                Secretar general al comunei,

Doca Florentin                                         Dumitrașcu Maranda


