
 

 

 

 

             D I  S P O Z I Ţ I A  Nr.23    
                 din  14  februarie 2020  

__________________________________________________________________________ 
Privind: numirea d-lui Sandu Cristian  în funcția publică de Inspector de protecție civilă 
, clasa I , gradul asistent,  la compartimentul Situații de Urgență, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi .   
 
 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.950   
din  13 februarie 2020   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 Dispoziția nr.163 din 30.09.2015 privind încadrarea d-lui Sandu 
Cristian în postul de inspector de protecție civilă debutant , în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cuca , începând cu data de 1.10.2015, potrivit Raportului final al  
concursului susținut în data de 29.09.2015.    
 Având în vedere art.406, art.407 și art.409  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. Dl. Sandu Cristian se numește în funcția publică de inspector de protecția civilă 
clasa I , gradul asistent, la compartimentul Situații de urgență  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca, fără a i se  modifica salarizarea actuală. 
 Art.2.Secretarul general UAT  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 , potrivit căreia prin 
Anexele nr.1 Organigrama aparatului de specialitate și a Anexei nr.2 Statul de 
funcții,  este înființat compartimentul  Situații de urgență . 
 Având în vedere faptul că în cadrul aparatului de specialitate, prin 
Dispoziția nr.163 din 30.09.2015 a fost încadrat dl. Sandu Cristian în postul de 
Inspector de Protecția Civilă în urma concursului susținut în data de 29.09.2015 ;  
 Având în vedere art.406, art.407 și art.409  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 privind  numirea d-lui 
Sandu Cristian  în funcția publică de inspector de protecția civilă , clasa I , 
gradul asistent ,  la compartimentul Situații de Urgență, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi .   
 
 
      
 

SECRETAR,  
A.Marin 

 

 


