
 

 

 

 

    D I  S P O Z I Ţ I A  Nr.20     
                           din 12 februarie 2020   

__________________________________________________________________________ 
Privind:  redenumirea postului  de secretar  al unității administrativ teritoriale, în  
postul de secretar general al unității administrativ teritoriale,  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi, funcție deținută în prezent de 
dl. Marin Angelică .   
 
 Vlad Mihăiţă  – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă nr.  
430/2016 , a Judecătoriei  Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
 
 Având în vedere referatul întocmit de secretarul comunei Cuca , înregistrat la nr.6629  
din  28  octombrie 2019   în care  se motivează legal   emiterea prezentei dispoziţii.  
  Având în vedere Hotărârea Consiliului local Cuca nr.58 din 24.10.2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
 Având în vedere art.611 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;   
  Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  

 
  Emite prezenta :   D I S P O Z I Ţ I E  :  
 
 Art.1.Postul  de secretar al unității administrativ teritoriale, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca,  se  redenumește  secretar general al unității 
administrativ teritoriale, funcția fiind  ocupată de dl. Marin Angelică  
  Art.2.Secretarul general şi conducătorul compartimentului  financiar contabil impozite 
şi taxe,   vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziţii .  
 Art.3. Secretarul comunei  va comunica prezenta dispoziţie  Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici , Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi şi persoanei nominalizate, în 
termenul prevăzut de lege. 
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R E F E R A T 
 
 Subsemnatul Marin Angelică – secretarul comunei Cuca , judeţul Galaţi;   
  

Având în vedere Hotărârea Consiliului local Cuca nr.58 din 24.10.2019 
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
 Având în vedere art.611 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;   
  Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;       
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;  

      
 Faţă de acestea  propunem   să emiteţi   Dispoziţia redenumirea postului  
de secretar  al unității administrativ teritoriale, în  postul de secretar general al 
unității administrativ teritoriale,  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi, funcție deținută în prezent de deținută  
de dl. Marin Angelică .  
  
 
 
      
 

SECRETAR,  
A.Marin 

 

 


