
 R O M Â N I A  TEL : 0236 863400 

 JUDEŢUL GALAŢI  FAX: 0236 863444 / 0336 402432 

 COMUNA VALEA MǍRULUI  e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

 PRIMAR  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 H O T Ă R Â R E A NR. 	99	
 din 30.09.2022 

 Privind:  modificarea  HCL  nr.  37/2022,  aprobarea  organigramei,  situaţiei  posturilor 
 şi statelor de funcţii şi de personal ale UAT Comuna Valea Mărului 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

 Numărul şi data înregistrării proiectului: 2323/23.09.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în 

 data de 30.09.2022, orele 14,00; 
 Având în vedere : 
 -Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 135 din 23.03.2022; 
 - adresa nr.3016/23.03.2022 a Instituției Prefectului Galați ; 
 - raportul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  2324/23.09.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  secretarul  general  al  comunei,  înregistrat  sub 

 nr. 2325/23.09.2022; 
 -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3; 
 În baza prevederilor: 

 - art. 409, alin.3,lit.b) 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  modificarea  organigramei  a  UAT  Comuna  Valea  Mărului  conform 
 anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.  Se  aproba  statul  de  funcții  conform  anexei  nr.  2,  care  face  parte  integrantă  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  general 
 al  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, 

 Marin Gigel                                                                               Dumitrașcu Maranda 

http://www.primariavaleamarului.ro/

