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     HOTĂRÂREA NR.68
  din 28.07.2020

Privind: îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL 61 din 23.06.2020

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1638/15.07.2020;
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 
ordinară, în data de 28.07.2020;
    Având în vedere:
              - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  
1639/15.07.2020;
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil/ 
secretarul comunei, înregistrat sub nr. 1640/15.07.2020;
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
    În baza prevederilor:HCL nr.61 din 23.06.2020 Privind: aprobarea 
organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale UAT 
Comuna Valea Mărului; 
             - Art.71 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 134, alin. 3, 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. Îndreaptă eroarea materială  strecurată la redactarea HCL nr.61 din 
23.06.2020 Privind: aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de 
funcţii şi de personal ale UAT Comuna Valea Mărului, privind statul de funcții 
(anexa nr. 1); 



Art.2. Organigrama (anexa nr.2 la  HCL nr.61 din 23.06.2020) rămâne 
neschimbată;
Art.3. Prevederile  HCL nr.36/25.03.2020 si HCL nr.61/23.06.2020 nu au fost 
puse în aplicare;
Art.4. Cu data prezentei orice prevedere contrară se abrogă.

Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotararii se 
insarcinează primarul comunei Valea Marului.
Art.6. Prezenta hotarare se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea 
Marului si prefectului judetului Galati si se aduce la cunostinta publica prin 
publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro

   Preşedinte de şedinţă,
                Doca Florentin                                                                                        

Contrasemnează,
                                                                               Secretar general al comunei,
                                                                      Dumitrașcu Maranda


