
 

 
HOTARAREA NR. 28 

DIN 31.05.2022 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cudalbi, județul Galați 

___________________________________________________________________________________ 

INIȚIATOR:  Dl. Gheonea Grigore, Primar al comunei Cudalbi; 

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre: 119/S/23.05.2022; 

___________________________________________________________________________________ 

Consiliul local al comunei Cudalbi, întrunit în ședinta ordinara in data de 31.05.2022; 

Având în vedere: 

-  referatul de aprobare a primarului cu nr. 120/S/23.05.2022; 

-  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat la nr. 121/S/23.05.2022; 

- raportul  al Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului, turism, muncă și protecție socială, din cadrul Consiliului local Cudalbi, județul Galați, 

cu nr. 122/S/23.05.2022; 

- Ordinul Prefectului judetului Galati cu nr. 135/23.02.2022 privind revizuirea pe anul 2022 a numarului 

maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale , cu exceptia celor din 

cadrul capitolului bugetar “Invatamant”finantat din bugetele locale , precum si a capitolelor bugetare 

“Sanatate”, “Asigurari si asistenta sociala” si “Servicii publice de interes local sau judetean, specializate” 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile art. III și VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art. 139 alin 5 lit c din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

                                                               HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cudalbi, conform anexelor nr. 1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Cudalbi, județul Galați. 

  

  Art. 3. Secretarul general al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea 

prezentei hotărâri. 
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