
 
 
 
 
 
 
     D I S P O Z I Ţ I A  Nr.6    

      din 20 ianuarie 2020 
___________________________________________________________________________ 

privind:  aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi .   
 
  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă  
nr.734 a Judecătoriei Tg.Bujor , judeţul Galaţi ;  
  
  Având în vedere referatul întocmit de secretarul general al comunei Cuca , înregistrat 
la nr. 214 din 16 ianuarie 2020 

Având în vedere :   
 Art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; 
 Art.3, art.4 şi art.6 paragraful 1 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 Art.7 alin.(2) din Codul civil; 
 Prevederile art.241 - 245 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii aşa cum a fost 
republicată în 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Art.154 alin.(2), alin.(3) şi alin.(6), art.155 alin.(1) tit.d), alin.(5) lit.a) şi e) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, actualizată; 
 Anexa nr. 6 la Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, actualizată - 
METODOLOGIA pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 
ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor 
publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020; 
 PARTEA a Vl-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri din Codul 
administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, actualizată; 
 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor pubiice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 H.G. nr. 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
 H.G. nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de 
muncă; 
 H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, actualizată; 
 Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
  În  temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b), art.197 - 199 din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare:  

         R O M Â N I A 
        JUDEŢUL GALAŢI         
        COMUNA CUCA           
        P R I M A R  
 



   Emite prezenta  : D I S P O ZI Ț I E  : 
  
 Art.1.Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca , judeţul Galaţi , potrivit Anexei la prezenta dispoziţie . 
 Art.2. Întreg personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca va duce 
la îndeplinire prevederile prezentului regulament  . 
 Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre    personalului 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca, județul Galați   şi o va  publica în 
Monitorul Oficial local  .  
 
 
 
 
     P R I M A R ,  
     Vlad Mihăiţă     
 

CONTRASEMNEAZĂ
 Secretar gen., Marin Angelică 

   
 


