
R O M Â N I A  
JUDEŢUL GALAŢI                              Înregistrat la nr.3254 din 15.06.2022                   
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
Compartimentul : SECRETAR UAT     
 
    RAPORT DE SPECIALITATE  
 
La proiectul de hotărâre privind modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale  

aparatului de specialitate al Primarului  comunei Cuca , judeţul Galaţi.  
 
 Subsemnatul,  Marin Angelică , secretarul comunei Cuca ,  având în vedere solicitarea 
iniţiatorului proiectului de hotărâre mai sus menţionat şi  în temeiul art. 136 alin.(8) lit. b) din 
ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative , cu modificările și completările 
ulterioare ;  

Având în vedere adresa nr.3016 din 23.03.2022, a Instituţiei Prefectului  judeţul  Galaţi  ,  
cu  care ne este trimis  Ordinul Prefectului  judeţul Galaţi nr.135/23.03.2022 privind revizuirea 
pe anul 2022 a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul UAT –urilor  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, cu modificările și completările ulterioare . 

 În temeiul art. 155  alin.(5) lit. e)  din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare ;  

 Considerăm oportun și legal inițierea prezentului proiect de hotărâre , prin aplicarea 
prevederilor sala se va crea posibilitatea participării la concursul de ocupare a  funcției publice  a 
mai mulți tineri cu studii superioare,, care la acest moment nu au vechime în specialitate ,    chiar 
din comuna noastră .  

 Față de acestea propunem  comisiiilor de specialitate să acorde aviz favorabil proiectului
 În consecință solicităm membrilor Consiliului local ca în ședința ordinară din  23 iunie  
2022 să dezbată prezentul proiect de hotărâre iar în final să delibereze .  

     SECRETAR   UAT ,  
          A.Marin  

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


