
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
  

HOTĂRÂREA NR. 30 
Din 31 august 2020 

privind: reorganizarea Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti,  județul Galați 
 

      Iniţiator : primar Dică Octavian 
      Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre:                       3655 /21.08.2020  

Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de   
31.08.2020; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3654 din 21.08.2020 al iniţiatorului proiectului de 
hotărâre  Primarul oraşului Bereşti - Dică Octavian; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3656 din 21.08.2020 întocmit de 
compartimentul de resort din Aparatul de specialitate al Primarului oraşului Bereşti, judeţul Galaţi; 
 Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al oraşului Bereşti; 

Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Galaţi nr. 197 din 06.05.2020 privind 
revizuirea pe anul 2020 a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolului bugetar „Învăţământ” finanţat din 
bugetele locale, precum şi capitolelor bugetare „Sănătate”, „Asigurări şi asistenţă socială” şi 
„Servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică”, înfiinţate şi 
organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliului judeţean, după caz, prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective, aşa cum sunt definite la 
art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sursa de finanţare;  

Având în vedere adresa nr. 1029/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;  
 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c, art. 242 alin. (1), art. 404-
405,  art. 409 alin. (1), art. 518 alin. (1) lit. a și d, art. 628 și Anexa nr. 5, pct. II, lit. A subpct. 1  din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 139 , alin. ( 1 ) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

ROMANIA 
Judetul GALATI                                                                                         Fax: 0236 342316 
Oraşul Bereşti          Tel  : 0236  342329 
Cod 805100  Cod Fiscal 3346883        0236  342524   
CONSILIUL LOCAL                                            E-mail: primariaberesti@yahoo.com 



Art.1.  (1) Se reorganizează Aparatul de specialitate al Primarului orașului Berești, județul 
Galați, după cum urmează: 

a) Se înscrie corect denumirea funcției publice de conducere specifice de „Secretar general 
al orașului” în loc de „Secretar general” 

b) Se reorganizează Compartimentul juridic cu denumirea „Compartimentul juridic și 
resurse umane” 

c) Structura „Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului 
Berești“, județul Galați se organizează la nivel de compartiment.  

(2) Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Bereşti  conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul oraşului 

Bereşti, judeţul Galaţi.  
 

Art. 3. Secretarul general al oraşului Bereşti va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici precum și Instituției Prefectului – Județul Galați în 
vederea controlului sub aspectul legalității.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  
HURDUC GEORGETA 

 
 
 
 
 
 
 

    Contrasemnează pentru legalitate, 
                     SECRETAR GENERAL 
                 DONCIU ANA CRISTINA 
 
 
 
 
 
 


