
 

HOTĂRÂREA NR. 23 

Din 29.07.2021 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a aparatului de 

specialitate a primarului comunei Cudalbi, judetul Galati;      

___________________________________________________________________ 
Iniţiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 193/s/22.07.2021;_____________________ 
 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de  29.07.2021; 

Având în vedere: 

• Referat de aprobare a primarului comunei Cudalbi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr. 194/s/22.07.2021; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cudalbi  înregistrat sub nr. 195/s/22.07.2021;  

• raportul Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială, pentru dezvoltarea economico-socială şi 

de mediu a comunei înregistrat sub nr. 196/s/22.07.2021; 

• raportul Comisiei De Specialitate Pentru Invatamant, Sanatate, Familie, Activitati Culturale, 

Culte, Protectia Copilului inregistrat sub nr.197/s/22.07.2021; 

• raportul Comisiei De Specialitate Juridica Si De Disciplina inregistrat sub nr. 

198/s/22.07.2021; 

•                    precizarile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

•                  prevederile art.2 din Ordinul Administratiei Publice nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului 

orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului 

de organizare si functionare a consiliului local; 

 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. (a),alin.3 lit (a) , art 139 alin.3, lit. (i), art.196 alin.(1) lit. (a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate a 

primarului comunei Cudalbi, judetul Galati , conform Anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta 

hotarare. 
Art.2 Secretarul general al comunei Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea prezentei 

hotărâri. 
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