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H O T Ă R Â R E A nr. 23 
 din 29 iunie 2020 

 
privind: modificarea structurii organizatorice și a statelor de funcții din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Oancea și serviciile publice locale. 
 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul și data depunerii proiectului: 1721 din 18.06.2020. 
            Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din 29.06.2020; 
            Având în vedere : 

 referatul de aprobare nr.1721 din 18.06.2020; 
 raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr.1725 din 19.06.2020; 
 avizul comisiei de specialitate nr.1 privind activitatea economica, financiara, activitati  

culturale,culte, juridica si de disciplina;  
 Ordinul Prefectului nr.197/06.05.2020 privind revizuirea pe anul 2020 a numărului maxim 

de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unității ad-tiv teritoriale ; 
 prevederile Legii nr. 217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare ; 

 prevederile art.129 alin.2 lit.(a); alin.3 lit.(c) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

         In baza art.196 alin.1 lit.a  din  O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
             Art.1  Se aprobă modificarea structurii organizatorice, statele de funcții din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Oancea și serviciile publice locale.  
             Art.2  Organigrama aparatului de specialitate și serviciile publice locale va avea structura conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 
             Art.3 Statul de funcții al personalului din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice 
locale va avea structura conform anexei nr.2 și anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.4  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de primarul comunei Victor 
Chiriloaie, comunicarea către Prefectul Județului Galați și afișarea pe pagina de internet va fi asigurată de 
secretar general Dima Elisabeta. 
 
            Președinte de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,      
                                                                                                                            Secretar general,     
    
                Dediu Ionel                                                                                         Dima Elisabeta                                                                                        
 
OANCEA – 29  iunie 2020 
 Total consilieri ce compun Consiliul local  =   9   consilieri 

Total consilieri prezenţi  la şedinţă             =    9   consilieri 
Au votat ”pentru”9, Au votat ”impotriva” 0,  Abţineri 0  
 


