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        NOTĂ DE FUNDAMENTARE   
 
               La proiectul de hotărâre privind modificarea  organigramei şi 
statului de funcţii ale  aparatului de specialitate al Primarului  comunei Cuca 
, judeţul Galaţi. 

   Mihăiţă Vlad  - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin 
Sentinţa civilă nr.76/2020   a Judecătoriei  Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
 
    Având în vedere necesitatea desfăşurării activităţii în perioada următoare,  în 
condiţiile respectării  cadrului legal  general ;  
  
  
 Motivat de faptul că  șoferul profesionist încadrat pe autospeciala PSI din dotarea 
Serviciului pentru Situații de Urgență de la nivelul comunei s-a pensionat , după ce a rămas 
trei ani peste vârsta standard de pensionare,  adică la 01.03.2022 a împlinit 68 ani .  

 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.  
 În temeiul art. 155  alin.(5) lit. e)  din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  
 Consider oportun și legal  iniţierea proiectului de hotărâre privind  modificarea   
organigramei şi al statului de funcţii  ale aparatului de specialitate , faţă de ultima structură de 
personal aprobată,  după cum urmează :   
 

 Se transformă postul de șofer pe autospeciala PSI la compartimentul Situații de 
Urgență în postul de  șofer buldoexcavatorist  ( COR 8332.2.1)  în cadrul aceluiași 
compartiment .   

Precizăm că celelalte compartimente, posturi   şi funcţii publice  rămân  neschimbate .  
            Potrivit pct.1 din anexa la OUG nr.63/2010  numărul maxim de posturi pentru UAT  
comuna Cuca , este în anul 2022  de  20  la care se adaugă un post de şofer pe microbuzul 
şcolar .  



 Posturile  salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art.III alin. ( 2) 
din OUG 63/2010 ,  sunt : 1 post de şofer pe microbuzul şcolar , 8  posturi asistent al 
persoanei cu handicap şi  un post de asistent medical  comunitar .  

Neavând compartiment de specialitate ,  atribuţiile de resurse umane sunt îndeplinite 
de secretarul gen. UAT .  

 
    
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (2), lit. c)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa 
ordinară din 22 martie  2022    prezentul  proiect de hotărâre.  
 
 

 
   P R I M A R ,       

    Mihăiţă  Vlad  


