
  
 
 
 
 
 
 
 
     
        H O T Ă R Â R E A Nr.19 
     din   22 martie 2022 
 
privind:  modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale  aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Cuca , judeţul Galaţi. 

Iniţiator:   Mihăiţă Vlad  – primarul comunei Cuca , judeţul  Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii  proiectului :1549 din 15.03.2022      .  
  
 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa ordinară din 22 
martie , legal constituită . 
  
 Având în vedere Nota de fundamentare  prezentată de iniţiator , înregistrată la nr.1549 din 
15 martie 2022  ;  
 Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de  compartimentul de resort din cadrul  
aparatului de specialitate  al primarului , înregistrat la nr.1555 din 15 martie 2022  ;  
 Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ;  
  Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr.15 din 31.03.2021 privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca, 
județul Galați.  

Având în vedere adresa nr.3551 din 06.04.2021, a Instituţiei Prefectului  judeţul  Galaţi  ,  
cu  care ne este trimis  Ordinul Prefectului  judeţul Galaţi nr.127/05.04.2021  unde  la poziţia  21 
din  Anexă,    comuna Cuca  figurează  cu un număr de 20 posturi la care se adaugă 1 post şofer 
pe microbuzul şcolar ;    
  Având în vedere art.III  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
stabilirea unor măsuri  privind asigurarea  funcţionalităţii administraţiei publice locale , a 
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, 
sub autoritatea  sau în coordonarea  Guvernului ori a ministerelor,  cu modificările şi completările 
ulterioare ;     
 Având în vedere art. 405, 407, 409 alin. (1) și (3) lit.b), din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57 privind Codul administrativ;       
 Având în vedere  art.129 alin.(3) lit. c) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ  ;             
 În temeiul  art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. i) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
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   Adoptă prezenta    H O T Ă R Â R E :  
 
 Art.1. Se aprobă  Anexa nr.1 cuprinzând organigrama   aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi ,  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Se aprobă  Anexa nr.2  cuprinzând statul de funcţii  şi numărul personalului  
aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi ,  ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.3.  Primarul comunei Cuca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .  
 Art.4.  Secretarul  general  al comunei Cuca va   comunica  prezenta hotărâre  Instituţiei 
Prefectului – judeţul Galaţi ,  primarului comunei și o va publica în Monitorul Oficial local,  la 
termenele prevăzute de lege .   
  
 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
   consilier  Lenuța Lepădatu  
 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ  
                           Secretar UAT, A. Marin   
 


