
ROMANIA  

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA VINULUI  

 CONSILIUL LOCAL      

 
            

    H O T A R A R E A  Nr. 4 // 2021  

                                     ====================================== 

Privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Valea Vinului             
   

                       

  Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare ;  

Avand in vedere;  

- Proiectul de hotarare;  

- Referatul de aprobare la proiectului de hotărâre nr. 277/18.02.2021; 
- Avizul  comisiei de specialitate de pe langa consiliului local nr.278/18.02.2021; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul primariei Valea Vinului 

nr.279/18.02.2021; 

Luand in considerare art.242,alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

   Tinand cont de prevederile art.129,alin.2),lit.a),alin.(3),lit.c) din OUG nr.57/2019 –
privind Codul Administrativ, 

    In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

                                                 H O T A R A S T E:  

 
    Art.1. (1) - Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Valea Vinului,conform anexelor 1 si 2 care fac parte 

integranta din prezenta hotarare.  

 Art.2. Primarul  si secretarul general al comunei Valea Vinului vor aduce la 

indeplinire  prevederile prezentei hotarari.  
    Art.3. Prezenta hotarare se  comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Satu Mare in vederea exercitarii controlului 

cu privire la legalitate;   

- Primarului comunei Valea Vinului; 

 

 
      Valea Vinului, 25.02.2021   

  

 

      

  Presedinte de sedinta     Contrasemneaza   
  Ghilea Gheorghe Sorin    Secretar general comuna  

        Oros Alexandru 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
Nr.total al consilierilor in functie –11;     Voturi pentru _______  11; 

Nr.total al consilierilor prezenti –11 ;   Voturi impotriva ______ 0; 

Nr.total al consilierilor absenti –  0;   Abtineri ________   0  ; 
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indeplinire  prevederile prezentei hotarari.  
    Art.3. Prezenta hotarare se  comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Satu Mare in vederea exercitarii controlului 
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        Valea Vinului 18.02.2021   

  

 

 I N I T I A T O R :         
 CRISTEA  RADU – PRIMAR 

 

 

                    AVIZEAZĂ    

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                   

                                                                        OROS ALEXANDRU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

CABINET PRIMAR  

Nr. 277/18.02.2021 
 

         REFERAT DE APROBARE      

     ===============================            

la proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Vinului         
       

  

             

  Incepand cu data de 1 ianuarie 2021,functia publica de executie de consilier 

superior din cadrul compartimentului agricol a devenit functie publica vacant,intrucat 

dl.Miclaus Cornel s-a pensionat,ca urmare a indeplinirii conditiilor de limita de varsta si 
stagiul complet de cotizare,   

  În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,           

    Am initiat prezentul proiect de hotarare   

  
privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Valea Vinului 

pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in sedinta 

ordinara din data de  25 februarie 2021, 

  

         
 

 

 

 

      Valea Vinului,18.02.2021 
 

        CRISTEA RADU –PRIMAR  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROMANIA                                  

JUDETUL SATU MARE                                                                                                                                           

PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                                                 

COMPARTIMENT  RESURSE UMANE                    

Nr.279/18.02.2021 
 

 

 

            RAPORT      

              ============================                                                             
asupra proiectului de hotarare  privind modificarea organigramei si a statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Vinului         

       

 

 

 
 

          Luand in considerare referatul de aprobare a Primarului comunei Valea Vinului, în 

calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune Consiliului Local al 

comunei Valea Vinului ,  modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Valea Vinului,     
     Faţă de considerentele expuse anterior,Compartimentul  Resurse umane, propune 

Consiliului local Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre privind 

modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Valea Vinului              

  

      ,in cadrul sedintei ordinare din data de 25 februarie 2021. 
 

 

 

 

 
 

         Valea Vinului,18.02.2021 

 

      

 

    Consilier superior  
    Somcutean Mariana Elisabeta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.278/18.02.2021 

 

 

 

 
             AVIZ       

                    ================                                                                

asupra proiectului de hotarare  privind modificarea organigramei si a statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Vinului         

       

            
 

          

Comisia permanenta a consiliului local  Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie din 

data de 18 februarie 2021,analizand proiectul de hotarare privind modificarea organigramei 

si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Vinului 
               

,a  constatat urmatoarele: 

a) Proiectul de hotarare cuprinde masuri legale si concrete pentru punerea in 
concordanta cu situatia de fapt si de drept,a organigramei si a statului de functii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Vinului; 

           Tinand cont de  necesitatea si oportunitatea masurilor cuprinse in  proiectul de 

hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Valea Vinului ,comisia pemanenta juridica si de 

disciplina avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei 

Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.    

            

    
    

        Valea Vinului,18.02.2021  

  

 

    Comisia permanenta:  

      
   Ghilea Gheorghe – Sorin  – presedintele comisiei 

    Pop Calin – secretarul comisiei 

   Budai Ioan-Cristian - membru 

    Seucan Eduard-Iulius –membru  

    Fernea Marius –Roger –membru 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 


